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Tectona Agro Obligaties

INLEIDING
Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening groot
maximaal EUR 1.500.000. De Tectona Agro Obligaties I (de ‘Obligaties’) worden uitgegeven door Tectona Forestry
B.V. ('Tectona' of 'de vennootschap'). De aanbieding bestaat uit ten hoogste 300 Obligaties met een nominale
waarde van EUR 5.000 per stuk. Het minimum deelnamebedrag is EUR 5.000. Dit memorandum wordt openbaar
gemaakt via de website www.tectonaforestry.nl (de 'Site').
Tectona biedt investeerders de gelegenheid te investeren in een door de vennootschap uit te geven unieke
obligatielening. In Hoofdstuk 8 staan in een termsheet – in verkorte vorm – de voorwaarden beschreven.
Tectona is een internationaal opererende onderneming die zich met name richt op investeringen in, en de
ontwikkeling en exploitatie van agro-industriële- en bosbouwprojecten, waaronder het deelnemen in plantages.
Het Nederlandse management van Tectona heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderhouden en beheren van
plantages in Brazilië. De leiding is universitair geschoold en wordt onder meer bijgestaan door
bosbouwdeskundigen van de universiteit van Viçosa (Brazilië) en San Jose (Costa Rica).
Tectona heeft een 47%-belang in de NV Hollandse Bosbouw Maatschappij (‘HBM’). Het besluit destijds
investeerders bij HBM te betrekken is genomen om verdere uitbreiding van de plantage, met de daar
bijbehorende schaalvoordelen en betere afzetmogelijkheden, te vergemakkelijken. HBM heeft een 100%-belang
in het bosbouwbedrijf/plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië. Het oogmerk van die investering is een
opbrengst uit houtverkopen.
De plantage Tectona Agroflorestal Ltda ligt in de staat Mato Grosso in Brazilië in de buurt van Tangará da Serra.
De plantage heeft een vrijwel ideaal klimaat en uitstekende bodemcondities voor een snelle en omvangrijke groei
van teakhout. De groei in de eerste vijftien jaar toont dit overduidelijk aan (zie Hoofdstuk 5).
De plantage is destijds met eigen middelen opgezet en gefinancierd. De nadruk ligt dan ook op bosbouw en niet
primair op het aantrekken van beleggers. Tot eind 2009 bood ook HBM, dochtermaatschappij van Tectona,
investeringen in haar plantage aan in de vorm van een opbrengstrecht bij de eindkap van houtopstand.
Ten aanzien van dit memorandum heeft Tectona de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Toch
raden wij u aan, indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van een of meerdere Obligaties van Tectona uw
financiële en/of fiscale adviseurs te raadplegen. Het besluit om te investeren in de Obligaties is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de investeerder zelf.
De overwegingen en prognoseberekeningen die de basis voor het besluit om in de Obligaties te investeren
vormen, worden in dit memorandum openhartig uiteengezet.
Mocht u na lezing van het memorandum vragen hebben of tekortkomingen constateren, dan verzoeken wij u die
aan ons door te geven zodat die in een volgende versie van het memorandum verwerkt kunnen worden.
Tectona Forestry B.V.
Cuijk, februari 2015
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Disclaimer
Met uitzondering van de informatie opgenomen in Bijlage 5 en Bijlage 6, welke volledig onder de exclusieve
verantwoordelijkheid valt van de Hollandse Bosbouw Maatschappij B.V. (HBM) is uitsluitend Tectona Forestry B.V. (Tectona)
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van dit memorandum. Naar het oordeel van Tectona zijn de in dit
memorandum opgenomen gegevens in overeenstemming met de werkelijkheid en is de opgenomen informatie op de datum
van het memorandum in elk opzicht volledig, juist, accuraat en in geen enkel opzicht misleidend. Er zijn geen gegevens
weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit memorandum zou wijzigen.
Op het memorandum is het Nederlandse recht van toepassing. Alle Bijlagen worden steeds geacht integraal onderdeel uit te
maken van dit memorandum. Dit memorandum met de daarin vermelde informatie en berekeningen is geldig tot 12 maanden
na publicatie of tot vervanging daarvan door een nieuwe versie, met ingang van de datum daarvan of zoals daarin
aangegeven.
Alle rechten van intellectueel eigendom van dit memorandum en dit investeringsvoorstel berusten bij Tectona Forestry B.V.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd, in welke vorm dan ook, dan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Tectona.
De aanbieding uit hoofde van dit memorandum valt niet binnen de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht en
daarmee ook buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten daarop. De aanbieding valt wel binnen de reikwijdte
van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken en het toezicht van de AFM op de
naleving daarvan.
Hoewel bij de samenstelling ervan de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, worden vergissingen en druk- of
spelfouten niet uitgesloten. Na het treffen van alle redelijke maatregelen en voor zover Tectona bekend, zijn de gegevens in
dit memorandum in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de
strekking van dit memorandum zou wijzigen.
Indien een vordering met betrekking tot de informatie in dit memorandum bij een rechtelijke instantie buiten Nederland
aanhangig wordt gemaakt, zal de eiser in de procedure eventueel volgens de nationale wetgeving van de betreffende EUlidstaten de kosten voor de vertaling van dit memorandum dragen voordat de vordering wordt ingesteld.
Degenen die de samenvatting van dit memorandum, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben opgesteld en voor
publicatie of verspreiding daarvan hebben zorg gedragen, kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien de
samenvatting in samenhang met de andere delen van het memorandum misleidend, onjuist of inconsistent is.
Indien dit memorandum en de onderliggende documenten die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen onderling
verschillen, hebben de originele documenten voorrang op de weergave daarvan in dit memorandum.

Pagina 2 van 105

Memorandum Tectona Forestry B.V.

februari 2015

INHOUDSOPGAVE
SAMENVATTING ............................................................................................................................................... 5
HOOFDSTUK 1.

RISICOFACTOREN ............................................................................................................... 11

ALGEMEEN ........................................................................................................................................... 11
VOORNAAMSTE RISICO’S SPECIFIEK VOOR DE OBLIGATIES ................................................................................ 11
VOORNAAMSTE RISICO’S SPECIFIEK VOOR DE UITGEVENDE INSTELLING EN INVESTERINGEN IN AGRO-INDUSTRIËLE- EN
BOSBOUWPROJECTEN EN -PRODUCTEN IN HET ALGEMEEN ......................................................................................... 12
VOORNAAMSTE RISICO’S SPECIFIEK VOOR DE UITGEVENDE INSTELLING EN INVESTERINGEN IN TEAKPLANTAGES ............. 15
HOOFDSTUK 2.

TECTONA FORESTRY B.V. ................................................................................................... 19

VERKLARING VAN DE UITGEVENDE INSTELLING .............................................................................................. 19
WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT ............................................................................................................. 20
GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN DE ONDERNEMING ............................................................................... 20
UITGEVENDE INSTELLING ......................................................................................................................... 20
ORGANISATIESTRUCTUUR ........................................................................................................................ 22
MAATSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNTEN....................................................................................................... 25
HOOFDSTUK 3.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN DE MARKTEN .......................................................... 26

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN ................................................................................................................... 26
BELANGRIJKSTE MARKTEN ........................................................................................................................ 31
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN ..................................................................................................................... 35
HOOFDSTUK 4.

HET PROJECT ...................................................................................................................... 36

INLEIDING ............................................................................................................................................ 36
DE GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN DE PLANTAGE ................................................................................. 36
ALGEMENE PLANTAGEWERKZAAMHEDEN..................................................................................................... 37
HOOFDSTUK 5.

FINANCIEEL OVERZICHT ..................................................................................................... 41

ALGEMEEN ........................................................................................................................................... 41
HISTORISCHE FINANCIËLE INFORMATIE ........................................................................................................ 41
INVESTERING EN FINANCIERING ................................................................................................................. 41
PROGNOSE 2015-2020 .......................................................................................................................... 42
ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN OP DE PLANTAGE ...................................................................................... 46
VALUTAOVERWEGINGEN ......................................................................................................................... 49
RENTEBETALINGEN EN AFLOSSING OBLIGATIES .............................................................................................. 49
TOELICHTING AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN ............................................................................................ 50
HOOFDSTUK 6.

FISCALE ASPECTEN ............................................................................................................. 51

HOOFDSTUK 7.

INFORMATIEVOORZIENING EN VERSLAGLEGGING ............................................................. 53

PERIODIEK............................................................................................................................................ 53
HOOFDSTUK 8.

ESSENTIËLE GEGEVENS VAN DE OBLIGATIES ...................................................................... 54

TERM SHEET ......................................................................................................................................... 54
REDENEN VOOR DE AANBIEDING EN BESTEMMING VAN DE OPBRENGSTEN ........................................................... 54
BELANGRIJKSTE KENMERKEN..................................................................................................................... 55
HOOFDSTUK 9.

DEELNAME ......................................................................................................................... 58

HOOFDSTUK 10.

BETROKKEN PARTIJEN ...................................................................................................... 59

HOOFDSTUK 11.

WIJZIGINGEN OBLIGATIEVOORWAARDEN ....................................................................... 60

Pagina 3 van 105

Memorandum Tectona Forestry B.V.

februari 2015

Bijlagen
Bijlage 1

Definities en begrippen

Bijlage 2

Obligatievoorwaarden

Bijlage 3

Statuten Tectona Forestry B.V.

Bijlage 4

Historische balans 2013 Tectona

Bijlage 5

De opbrengstprognose Eindkap

Bijlage 6

Specificatie kosten Eindkap

Bijlage 7

Inschrijfformulier

Pagina 4 van 105

Memorandum Tectona Forestry B.V.

februari 2015

SAMENVATTING
De definities en begrippen zoals opgenomen in Bijlage 1, gelden onverkort voor dit memorandum en deze
samenvatting daarvan.
In dit memorandum wordt de mogelijkheid beschreven om te investeren in Obligaties. Tectona geeft de
Obligaties uit en verzorgt de informatievoorziening naar deelnemers en geïnteresseerden.
Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het memorandum. Een beslissing om in de
Obligaties te investeren moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele memorandum door degene die
in de Obligaties wil gaan investeren.

RISICOFACTOREN
Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het investeren in Obligaties van Tectona niet zonder
risico’s is.
Het is mogelijk dat de hierna beschreven risico’s zich zelfstandig of in combinatie met elkaar voordoen, wat een
drukkende werking kan hebben op de waardeontwikkeling van agro-industriële- en bosbouwproducten,
waaronder teakhout, of het algehele rendement. Naast de in dit hoofdstuk beschreven risico’s kunnen zich ook
andere omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de uitgangspunten waarvan is uitgegaan bij het opstellen
van dit memorandum niet langer onverkort van toepassing zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen tot gevolg
hebben dat het rendement lager uitvalt dan verwacht of dat zelfs verlies wordt geleden.
Als investeerder wordt u geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te hebben
beoordeeld, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas daarna te beslissen tot het aangaan van
deze Obligatielening.
De risicofactoren zijn – in alfabetische volgorde – met name: aanwending inleg, afhankelijkheid van personeel,
calamiteiten en verzekeringen, concentratierisico, debiteurenrisico, documentatierisico, exploitatierisico,
gelieerde partijen, inflatie en valuta, informatie, juridisch, natuurlijke risico’s (en risicomanagement) marktrisico,
politiek, prestatierisico, projectwijziging, verhandelbaarheid van de obligatie, verkooprisico, vervroegde
aflossing, wet- en regelgeving en overige risico’s.
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De risico's worden in alfabetische volgorde weergegeven om aan te geven dat het voor Tectona niet
mogelijk is om vooraf een betrouwbare inschatting te maken van zaken als (i) de volgorde waarin de
risico's zich voordoen, (ii) de mate van waarschijnlijkheid daarvan, of (iii) de mogelijke nadelige
gevolgen daarvan, in combinatie met de mogelijkheden of de kosten om dergelijke risico's achteraf nog
te verminderen of de nadelige gevolgen daarvan achteraf te verminderen of te compenseren.

KERNGEGEVENS VAN DE OBLIGATIES
Tectona biedt natuurlijke personen en rechtspersonen de mogelijkheid te participeren in de door haar
uitgeschreven Obligatielening.
Belangrijke kenmerken van de Obligaties zijn:


De Obligatielening heeft een beloop van maximaal EUR 1.500.000 en is verdeeld in maximaal
300 Obligaties



De nominale waarde per obligatie bedraagt EUR 5.000



Het minimum deelnamebedrag bedraagt EUR 10.000



De emissiekosten bedragen maximaal 3% van de nominale waarde van de Obligaties.



De couponrente per Obligatie bedraagt 5,8% per jaar.
Deelnemers met 10 of meer obligatires ontvangen 6,4% couponrente per jaar.



De couponrente wordt per kalendermaand uitgekeerd



De ingangsrente start vanaf de eerstvolgende eerste dag van de maand na de stortingsdatum



De looptijd van de obligaties eindigt per 1 juni 2020, behoudens vervroegde aflossing.



Vervroegde aflossing is mogelijk door Tectona (of onder condities door Obligatiehouder)



Tussentijds verhandelbaar



Fiscaal regime voor de inkomstenbelasting: bij particuliere investeerders geldt box 3.

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de obligaties
De opbrengst van de Obligatielening zal – in het algemeen – door Tectona voornamelijk worden
gebruikt ter herstructurering van bestaande contractuele verplichtingen van de vennootschap – mede
ter dekking van transactie- en toezicht kosten van de vennootschap, haar deelnemingen en haar
investeerders – ter investering, ontwikkeling en exploitatie van agro-industriële- en bosbouwprojecten,
waaronder onder meer begrepen het deelnemen in plantages, de (voor-)aankoop, marketing en (door)verkoop van (rechten op) onroerend goed of objecten, het aangaan van samenwerkingsverbanden,
zowel als voor de financiering van de operationele kosten van bedrijfsvoering van de vennootschap en
daarbij betrokken (rechts-)personen en functionarissen, alles in de meest brede zin van het woord.
Ter financiering van een deel van haar activiteiten geeft Tectona de obligatielening uit. De hoogte
daarvan komt ongeveer overeen met de kosten die naar verwachting bij de groep Participanten in
beleggingsobjecten na de eindkap (rentedragend) in rekening gebracht gaan worden (zie hieronder ook
de beschrijving van het Voorstel tot contractwijziging onder ‘Belangrijkste activiteiten’). Deze
Participanten zijn in het bezit van door HBM beheerde opbrengstrechten op teakopstand uit het
plantjaar 1998/1999 op de Plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië.
Deze investeringen vinden plaats in het kader van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen haar
eigen (groep van) onderneming(en) als hoofdactiviteit. Tectona zal de gelden – die door de emissie van
Obligaties zijn verkregen – (voornamelijk) uitzetten binnen haar eigen groep (van ondernemingen).
Vanaf de eerstvolgende eerste dag van de maand na de stortingsdatum (aanvangsdatum of eerdere
bijschrijving op de bankrekening van Tectona) ontvangt de Obligatiehouder een couponrente van 5,8%
per jaar (rentebetaling per kalendermaand). Bij aflossing van de Obligatie op expiratiedatum (de
einduitkering) ontvangt de Obligatiehouder zijn inleg van € 5.000 per Obligatie, plus de nog
II

Algemene Voorwaarden

Versie 15032012

verschuldigde couponrente. De Obligatielening wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behoudens
vervroegde aflossing. De Obligatiehouder kan Tectona verzoeken de Obligatie tussentijds af te lossen
danwel deze terug- of door te verkopen. Voor de condities daarvoor zie paragraaf 'Verhandelbaarheid'.
Ook kan Tectona steeds de Obligatie – geheel of gedeeltelijk – tussentijds aflossen (‘vervroegde
aflossing’).
De Obligaties kunnen worden gekocht vanaf het moment van uitgifte van de Obligatielening en de
inschrijvingsperiode vangt niet eerder aan dan twee weken na het eerste moment van publicatie van
dit memorandum en zal eindigen op het moment dat de aanbieding van Obligaties is voltekend. De
Obligaties zijn rentegevend conform de Obligatievoorwaarden, waarbij de rente per kalendermaand
achteraf wordt uitgekeerd.

GEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING
Verantwoordelijke personen
Tectona is als enige verantwoordelijk voor de volledige inhoud van dit memorandum, met uitzondering
van de gegevens opgenomen in Bijlage 5 en Bijlage 6, die exclusief onder verantwoordelijkheid vallen
en volledig afkomstig zijn van HBM.
Tectona verklaart dat zij alle redelijke maatregelen heeft getroffen om te garanderen dat de gegevens
in het memorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.
Tectona verklaart, voor zover aan de vennootschap bekend, dat de gegevens in het memorandum per
de datum van publicatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn
weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het memorandum zou wijzigen.
Op het memorandum is het Nederlands recht van toepassing. Alle bijlagen worden steeds geacht
integraal onderdeel uit te maken van dit memorandum.
Organisatiestructuur
De officiële en handelsnaam van de uitgevende instelling is Tectona Forestry B.V.
Tectona is opgericht op 17 november 1995. Tectona is een besloten vennootschap opgericht naar
Nederlands recht. Tectona is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland onder nummer 10144405, en is statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te
(5431 BV) Cuijk, Louis Jansenplein 3a;
Het investeren en monitoren van de projecten wordt door Tectona gerealiseerd. De verkoop van de
Obligaties wordt volledig in eigen beheer uitgevoerd, met ondersteuning van haar marketing partner(s)
in Nederland.
Het Nederlandse management van Tectona heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderhouden en
beheren van plantages in Brazilië. De leiding is universitair geschoold en wordt onder meer bijgestaan
door bosbouwdeskundigen van de universiteit van Viçosa (Brazilië) en San Jose (Costa Rica).
Tectona laat zich op specifieke gebieden adviseren door goede adviseurs, waaronder in Nederland en
Brazilië. Zowel bij de voorbereiding als uitvoering van projecten. Bij haar activiteiten maakt de
vennootschap onder meer gebruik van adviseurs op het gebied van bosbouw en houthandel en van
financiën en fiscale zaken.
Tectona is een onderneming die zich vanzelfsprekend laat leiden door de noodzaak op lange termijn
rendement te maken, waardoor een gezonde financiële bedrijfsvoering en een goede behartiging van
de belangen van investeerders gewaarborgd worden. Daarnaast heeft zij het oogmerk de
duurzaamheid van de maatschappij te bevorderen en zich verantwoordelijk te gedragen ten opzichte
van het milieu, in het bijzonder van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving van haar projecten.
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OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN DE MARKTEN
Belangrijkste activiteiten
Algemeen
Tectona is een internationaal opererende onderneming die zich met name richt op investeringen in, de
ontwikkeling en exploitatie van agro-industriële- en bosbouwprojecten, waaronder onder meer
begrepen het deelnemen in plantages, de (voor-)aankoop en (door-)verkoop van (rechten op)
onroerend goed of objecten en het aangaan van samenwerkingsverbanden.
De doelstelling van Tectona is om zelf – of middels deelnemingen en/of uitvoerders –
waardevermeerdering te realiseren van de portefeuille door actief een aantal werkzaamheden uit
voeren in het gehele proces.
Tectona heeft haar aandacht op dit moment grotendeels gericht op de productie en verwerking van
teakhout in Brazilië, mede vanwege het relatief stabiele politieke klimaat in het land, de aanwezigheid
van beschikbare grote terreinen vruchtbare grond en optimale klimatologische condities.
Tectona heeft een 47%-belang in de NV Hollandse Bosbouw Maatschappij (‘HBM’). Het besluit destijds
investeerders bij HBM te betrekken is genomen om verdere uitbreiding van de plantage, met de daar
bijbehorende schaalvoordelen en betere afzetmogelijkheden, te vergemakkelijken. HBM heeft een
100%-belang in het bosbouwbedrijf/plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië. Het oogmerk van
die investering is een opbrengst uit houtverkopen.
Tot eind 2009 bood ook HBM, dochtermaatschappij van Tectona, investeringen in haar plantage aan in
de vorm van een opbrengstrecht bij de eindkap van houtopstand. Dit financiële product valt onder de
categorie beleggingsobjecten. HBM heeft een AFM vergunning voor het beheer van Beleggingsobjecten
en is beheerder van de door haar uitgegeven beleggingsobjecten.
Tectona heeft – na bestudering van de mogelijkheid om tot de oprichting van een beleggingsinstelling
te besluiten – een alternatief ontwikkeld, dat voldoet aan de eis om bestaande fiscale onzekerheden te
voorkomen. Dit alternatief als bijkomend voordeel een hogere opbrengst voor de groep Participanten
in beleggingsobjecten in vergelijking de oorspronkelijk beoogde structuur. Dit alternatief wordt in of
omstreeks februari/maart 2015 – vergezeld van een ‘Prospectus Voorstel contractwijziging’ met
uitgebreide uitleg over de werking en de bijzonderheden ervan – aan deze Participanten voorgelegd.
Tectona heeft een overeenkomst gesloten met HBM, waarin geregeld is dat Tectona alle zaken rond de
eindkap van de teakaanplant uit 1998/1999 voor de Participanten in beleggingsobjecten regelt en er
zorg voor draagt dat deze Participanten hun opbrengst in Nederland uitbetaald krijgen.
Het plan is dat de Participant en Tectona in dat kader samen een overeenkomst (‘het Voorstel’) sluiten,
waarbij de Participant zich aansluit bij de overeenkomst tussen Tectona en HBM.
Tectona is – in het kader van het Voorstel – overeengekomen dat Tectona voor deze Participanten de
eindkap in 2018/2019 van het teak, behorende bij hun opbrengstrechten, zal organiseren en zorg zal
dragen voor de uitbetaling van de opbrengst van de Participanten en het naleven van met de
Participanten overeengekomen garanties. Alle kosten die daarmee – in de ruimste zin van het woord –
samenhangen, evenals die kosten welke direct en indirect veroorzaakt worden door het toezicht door
de AFM op de beleggingsobjecten van de Participanten, zullen door Tectona naar verwachting op de
eindkapopbrengst van de Participanten in mindering worden gebracht.
De eindkap van (een deel van) deze teakopstand/percelen zal naar verwachting in 2018 beginnen en
waarschijnlijk uiterlijk in 2020 afgerond kunnen worden.

Belangrijkste marken
Teakhout
Teakhout is een populaire houtsoort met vele toepassingen in de bouwnijverheid, meubelindustrie en
de scheepvaart. Het is een van de fraaiste en beste soorten hardhout en bijzonder populair in Azië. Het
hout is vrijwel onderhoudsvrij en hoeft niet bewerkt te worden met verf of impregneermiddelen. Het
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brandt niet en ‘werkt’ niet onder invloed van temperatuurverschillen of water. De vraag naar teakhout
wordt daarom verwacht onverminderd groot te blijven.
De belangrijkste afzetmarkt voor teak is (Zuidoost-)Azië. De belangrijkste teak verwerkende landen,
waaronder India, Indonesië en Thailand zijn tevens de grootste gebruikers. De vraag naar teakhout in
India, Indonesië en Thailand is groter dan het binnenlandse aanbod.
Andere hardhoutsoorten vormen geen bedreiging voor plantageteak. De meeste andere
hardhoutsoorten zijn ongeschikt voor plantageteelt. Hun groeitijd is te lang, ze zijn ziektegevoelig of
gedijen alleen in een ‘donker’ oerwoud.
Alternatieven voor plantageteak zijn er vrijwel niet. Vanwege de hoge prijs van hardhout tracht men al
jaren alternatieven voor hardhout te ontwikkelen. Zo wordt zachter hout voorzien van een coating of
geïmpregneerd met creosoot of andere chemische middelen, met als nadelen hun schadelijkheid voor
het milieu en hun beperkte duurzaamheid.
De Mato Grosso in Brazilië
De Mato Grosso in Brazilië ontwikkelt zich tot een groot teakgebied waarin in de toekomst afzet en
verdere verwerking zich naar verwachting sterk zullen ontwikkelen met een positief effect op de
houtopbrengsten.
Brazilië
Brazilië is een federale republiek in Zuid-Amerika. De totale oppervlakte van het land bedraagt ruim 8,5
miljoen km². Brazilië is daarmee ongeveer 240 keer zo groot als Nederland. Qua oppervlakte is Brazilië
het vijfde land van de wereld en beslaat ca. 47% van het Zuid-Amerikaanse continent.
Brazilië heeft veel akkerland, bossen en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Het land heeft een
unieke flora en fauna en staat vooral bekend om het gebied rond de Amazone, het grootste regenwoud
ter wereld. Hier vind je ongeveer de helft van de 5 miljoen planten en dieren die er op de wereld leven.
Brazilië heeft ongeveer 200 miljoen inwoners (schatting 2014), waarvan de meerderheid in de grote
steden woont. Het Portugees is de nationale taal. De inwoners van Brazilië zijn afstammelingen van
diverse rassen. De meerderheid van de Braziliaanse bevolking is rooms-katholiek.

HET PROJECT
De plantage Tectona Agroflorestal Ltda ligt in de staat Mato Grosso in Brazilië in de buurt van Tangará
da Serra.
De plantage heeft een vrijwel ideaal klimaat en uitstekende bodemcondities voor een snelle en
omvangrijke groei van teakhout. De groei in de eerste vijftien jaar toont dit overduidelijk aan.
De grond en de teakaanplant op de plantage zijn onbezwaard eigendom van Tectona Agroflorestal Ltda.
De plantage is destijds met eigen middelen opgezet en gefinancierd. De nadruk ligt dan ook op bosbouw
en niet primair op het aantrekken van beleggers.
Per de datum van dit memorandum bezit Tectona Agroflorestal Ltda in totaal ca. 1.150 hectaren grond,
waarvan op dit moment in totaal ca. 350 hectaren met teak zijn aangeplant (op Fazenda Alvorado en
Fazenda Pau d’Alho, die deel uitmaken van de Plantage). De volgende onderverdeling is te maken:


Fazenda Alvorado omvat ca. 800 hectaren grond, waarvan ca. 290 hectaren met teak zijn
aangeplant (aanplant 1998/1999);



Fazenda Pau d’Alho: omvat ca. 350 hectaren grond, waarvan ca. 60 hectaren met teak zijn
aangeplant (aanplant 2004);
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De plantage bestaat – naast bovengenoemde teakopstand van in totaal ca. 350 hectaren – ook uit
natuurgebieden met een bijzondere waarde.

FINANCIEEL OVERZICHT
Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan een kalenderjaar. Het meest recente boekjaar eindigt
op 31 december 2014. Een accountant zal de jaarrekening [controleren]. Aan het begin van het nieuwe
jaar wordt een verslag gemaakt over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening wordt opgesteld met
inachtneming van de wettelijke vereisten en op basis van in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling en zal verkrijgbaar zijn ten kantore van de
vennootschap.
Per de datum van dit memorandum heeft Tectona een eigen vermogen van ruim EUR 5 mln.
De rentebetalingen en aflossing van de Obligaties dienen uiteindelijk onder meer voldaan te worden
uit:


inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille/plantage (zoals uit de tussenkappen). Dit
betreft de dividenduitkering uit de deelneming in HBM, uit het bedrijfsresultaat van de
plantage.



inkomsten van de vennootschap door werkzaamheden met betrekking tot de eindkap in
2018/2019 (waaronder de voorbereidingen en begeleiding), en



door de winst die bij gehele of gedeeltelijke verkoop van de portefeuille (houtverkoop bij de
eindkap) wordt behaald.

De internationale prijs van teak is in US dollars en wordt in Brazilië in Real ontvangen. Na vaststelling
van de jaarrekening 2018 (van Tectona Agroflorestal Ltda) in Brazilië en goedkeuring door de
Braziliaanse Centrale bank wordt de opbrengst (naar verwachting ca. 0,5 à 1 jaar na verkoop van het
hout) als dividend naar Nederland in euro’s uitgekeerd.
Tectona zal – in de toekomst – mogelijk meerdere categorieën of klassen financiële producten uitgeven
om (een deel van) haar activiteiten en investeringen te financieren.
De komende jaren kunnen investeringen worden gedaan om projecten aan te kopen en te ontwikkelen
en mogelijk te combineren. De omvang van de totaal te ontwikkelen en te verwerven
projecten/onroerend goed en de ontwikkelingsmogelijkheden zullen onder meer afhankelijk zijn van
de hoogte van het in totaal aan te trekken kapitaal en de marktomstandigheden.

FISCALE ASPECTEN
In Nederland woonachtige particulieren zijn belastingplichtig in Nederland voor hun wereldinkomen.
Dit betekent dat de inkomsten die deze natuurlijke personen uit hun participatie genieten, opgenomen
dienen te worden in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Voor zover geïnvesteerd wordt
vanuit het privé vermogen zullen de inkomsten uit de participatie worden belast in Box III. Dit is slechts
anders indien sprake is van ondernemingsvermogen dan wel resultaat uit overige werkzaamheden.
Alsdan wordt de participatie belast in box I.
In Nederland gevestigde vennootschappen zijn vennootschapsbelastingplichtig in Nederland voor hun
wereldinkomen. Dit betekent in beginsel dat de inkomsten die de BV en/of NV met de producten geniet,
opgenomen dienen te worden in de Nederlandse belastinggrondslag. Koerswinsten die worden
gerealiseerd maken deel uit van de in Nederland belastbare winst, waarbij eventuele koersverliezen
reeds in aanmerking kunnen worden genomen, ook wanneer ze nog niet zijn gerealiseerd.

INFORMATIEVOORZIENING EN VERSLAGLEGGING
De (potentiële) Obligatiehouder wordt bij de uitgifte van de Obligaties door Tectona voorzien van alle
relevante informatie om weloverwogen een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Tevens worden
de Obligatiehouders periodiek geïnformeerd over de financiële situatie van de vennootschap en de
actuele ontwikkelingen in de portefeuille.
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Na afloop van ieder kalenderjaar zal de vennootschap er kosteloos zorg voor dragen dat particuliere
investeerders die Tectona daarom verzoeken hun de voor de belastingaangifte benodigde gegevens
ontvangen. Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal overzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting opgesteld.
Periodiek zullen door middel van een nieuwsbrief de investeerders op de hoogte worden gehouden van
de diverse ontwikkelingen. Voorts zal via de website www.tectonaforestry.nl informatie worden
verstrekt aan de investeerders. Het informatiememorandum, een samenvatting daarvan, alsmede
eventuele toekomstige wijzigingen daarin zullen op de website www.tectonaforestry.nl worden
geplaatst.

DEELNAME
De inschrijvingsperiode, dat wil zeggen de periode dat de Obligaties worden aangeboden, vangt niet
eerder aan dan twee weken na het eerste moment van publicatie van dit memorandum en sluit uiterlijk
12 maanden na uitgifte van dit memorandum of zoveel eerder als op het maximum aantal Obligaties
ingetekend is.
U kunt zich inschrijven op de aanbieding van Tectona door het inschrijfformulier zoals opgenomen in
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. bij dit memorandum, juist en volledig ingevuld aan Tectona te
turen.
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HOOFDSTUK 1. RISICOFACTOREN
Algemeen
Investeerders dienen te beseffen en te aanvaarden dat het investeren in de Obligaties van Tectona niet
zonder risico’s is. In dit Hoofdstuk 1 worden de meest voorkomende risico’s ten aanzien van het
investeren in de activiteiten van Tectona, respectievelijk in de onderliggende portefeuille uiteengezet,
alsmede de specifieke risico’s van investeren in de Obligaties zelf.
De risico’s in de volgende paragrafen worden in alfabetische volgorde weergegeven om aan te geven
dat het voor Tectona niet mogelijk is om vooraf een betrouwbare inschatting te maken van zaken als
(i) de volgorde waarin de risico's zich voordoen, (ii) de mate van waarschijnlijkheid daarvan, of (iii) de
mogelijke nadelige gevolgen daarvan, in combinatie met de mogelijkheden of de kosten om dergelijke
risico's achteraf nog te verminderen of de nadelige gevolgen daarvan achteraf te verminderen of te
compenseren.
Het is mogelijk dat de hierna beschreven risico’s zich zelfstandig of in combinatie met elkaar voordoen,
hetgeen een drukkende werking kan hebben op de waardeontwikkeling van agro-industriële- en
bosbouwprojecten en -producten, waaronder de kap en verkoop van teakhout, of het algehele
rendement. Naast de in dit Hoofdstuk 1 beschreven risico’s kunnen zich ook andere omstandigheden
voordoen die ertoe leiden dat de uitgangspunten waarvan is uitgegaan bij het opstellen van dit
memorandum niet langer onverkort van toepassing zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen tot gevolg
hebben dat de waardeontwikkeling of het rendement lager uitvalt dan verwacht of zelfs dat er verlies
wordt geleden. Een investeerder loopt in een dergelijk geval het risico het bedrag dat hij heeft betaald
of ingelegd te verliezen.
Dit memorandum bevat toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. De
echte resultaten kunnen uiteindelijk duidelijk verschillen van de verwachte resultaten zoals voorgesteld
in dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten gevolge van bepaalde factoren, zoals onder meer de
risico’s die hieronder en elders in het memorandum beschreven worden. Investeerders hebben geen
zekerheid dat de aannames daadwerkelijk zullen resulteren in de door de vennootschap voor mogelijk
gehouden waardeontwikkelingen of rendementen.
Als investeerder wordt u geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen te
hebben beoordeeld, kennis te hebben genomen van de voorwaarden en pas daarna te beslissen tot het
aangaan van deze Obligatielening.

Voornaamste risico’s specifiek voor de Obligaties
Verhandelbaarheid
Gedurende de looptijd van de Obligaties zijn er mogelijkheden om deze te verhandelen. De Obligaties
zijn onderhands verhandelbaar. Het risico bestaat echter, dat er op een bepaald moment een
discrepantie bestaat tussen vraag en aanbod en dat de Obligatiehouder van de Obligatie niet kan
verkopen. Dit risico wordt vergroot vanwege het feit dat de Obligaties niet verhandeld worden op een
gereguleerde markt. Daarnaast bestaat het risico dat Tectona de Obligatie(s) niet voortijdig kan of wil
inkopen en dat u uw investering in Obligatie(s) langer aan moet houden dan op dat moment door u
wenselijk wordt gevonden. Voor de administratieve afhandeling of het matchen van kopers en
verkopers kan Tectona een vergoeding van maximaal 2,5% van de nominale waarde in rekening
brengen bij de verkopende Obligatiehouder. Bij deze bemiddeling zal Tectona zich inspannen voor het
behalen van de best haalbare prijs of (netto) opbrengst daarvan, rekening houdende met de geldende
marktomstandigheden. Dit betekent dat de resultaten van de bemiddeling kunnen fluctueren en mede
afhankelijk zijn van vraag- en aanbodfactoren terzake van de doorverkoop van obligaties. Resultaten
uit het verleden zijn geen indicatie voor de toekomst.
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Vervroegde aflossing
Tectona heeft het recht om de Obligaties vervroegd af te lossen. Dit recht geldt zowel voor het geheel
als voor een gedeelte van de Obligaties.
Bij vervroegde aflossing danwel terugkoop op verzoek van Obligatiehouder kan door Tectona tegen
lager dan nominale waarde worden afgelost; Tectona kan daar namelijk een kostenvergoeding (per
saldo een korting op de nominale waarde, een ‘boete’) voor in rekening brengen van maximaal 5% (in
het eerste jaar van de looptijd).
Bij vervroegde aflossing (danwel terugkoop) van de Obligaties bestaat voor de Obligatiehouder het
risico dat deze voor het vrijgekomen bedrag niet, dan wel niet tijdig een vergelijkbare en passende
herbelegging kan vinden en uiteindelijk met een lager rendement genoegen moet nemen dan het
rendement dat de Obligatiehouder behaald zou hebben indien de Obligaties niet vervroegd zouden zijn
afgelost.

Voornaamste risico’s specifiek voor de uitgevende instelling en
investeringen in agro-industriële- en bosbouwprojecten en -producten
in het algemeen
Aanwending inleg
Tectona zal, onder de voorwaarden van de akte zoals opgenomen in dit memorandum, in het algemeen
over een zekere mate van flexibiliteit en vrijheid kunnen beschikken in de bestemming en het gebruik
van de uit de Obligatielening verkregen middelen. De vennootschap is van plan de netto verkregen
middelen uit deze Obligatielening te gebruiken zoals aangegeven in de Obligatievoorwaarden
opgenomen in Bijlage 2 bij dit memorandum en voor de algemene ondernemingsdoelstellingen die
daaraan gerelateerd zijn. Als deze middelen niet oordeelkundig besteed worden kan dat de capaciteit
van de vennootschap om haar beoogde activiteiten uit te voeren in het gedrang brengen en kan dat
verliezen veroorzaken die op hun beurt een aanzienlijk schadelijk effect kunnen hebben op alle
(overige) producten of diensten, inclusief de Obligaties, voor de nabije toekomst. Dat zal met name ook
het geval zijn, wanneer de onderneming minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken
dan begroot voor de door haar in gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten.

Afhankelijkheid van personeel
Het succes van Tectona is afhankelijk van de voortgezette inspanningen van de vennootschap en haar
personeel en contractpartners, onder meer in Nederland en in Brazilië. Hoewel Tectona over het
algemeen geen belangrijke problemen verwacht in het behoud van deskundige werknemers of
functionarissen, kunnen de werknemers hun dienstverband op elk ogenblik beëindigen. Men kan niet
verzekeren dat de vennootschap in staat zal zijn om dergelijk personeel tegen aanvaardbare
voorwaarden te behouden en waar nodig aan te trekken. Indien Tectona er niet in slaagt om het nodige
personeel of contractpartners aan te (doen) trekken of om dergelijke noodzakelijke expertise te
ontwikkelen, kan dit een nadelig effect hebben op de perspectieven op succes van de vennootschap.

Calamiteiten en verzekeringen
Bij mogelijke investeringen bestaat – gedurende de investeringsperiode – de kans dat de activa of het
onroerend goed in portefeuille of de aan te leggen infrastructuur schade oploopt. Schade aan
bijvoorbeeld activa en onroerend goed in de portefeuille kan ontstaan door brand, wateroverlast,
molest, diefstal of ander van buiten komend onheil. Dit kan een negatieve invloed hebben op de waarde
of opbrengsten van dergelijke objecten. Tectona heeft/zal een aantal verzekeringen afsluiten ter
dekking van de normale bedrijfsmatige risico’s. Het kan zijn dat verzekeringen geen of niet een volledige
dekking bieden voor bepaalde risico’s, zowel nu als in de toekomst.
Bepaalde risico’s, waaronder nationalisaties, zijn niet te verzekeren, hetgeen ook geldt voor
gebeurtenissen zoals oorlogen, terreur en natuurrampen. Voor zover deze niet zijn verzekerd, kunnen
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dergelijke calamiteiten onvoorziene kosten met zich meebrengen voor de vennootschap om de schade
te herstellen en/of kan van invloed zijn op de (uiteindelijke) opbrengsten voor investeerders. Daarnaast
zal er sprake kunnen zijn van een eigen risico per verzekering. Een beroep op een dergelijk eigen risico
komt ten laste van het resultaat van de vennootschap en/of kan mede van invloed zijn op de
(uiteindelijke) opbrengsten. Bij het afsluiten van de verzekeringen wordt door Tectona een afweging
gemaakt tussen de hoogte van het eigen risico per gebeurtenis en de daaraan gekoppelde te betalen
premie.

Concentratierisico
Tectona ontplooit haar activiteiten op het terrein van – in het buitenland gelegen – agro-industriële- en
bosbouwprojecten en -producten. De activiteitenportefeuille van de vennootschap is thans
voornamelijk geconcentreerd in één van de regio’s in Brazilië, en in één categorie, namelijk teakhout.
Als gevolg van deze relatief beperkte spreiding (zowel geografisch als qua ‘asset class’) binnen de
portefeuille van activiteiten, is deze gevoelig voor veranderingen in het economisch klimaat in (deze
regio van) Brazilië en (deze categorie) van ondernemingsactiviteiten.

Debiteurenrisico
Er bestaat een risico dat één of meer contractpartners en/of kopers van agro-industriële- en
bosbouwprojecten en -producten hun verplichtingen niet of niet tijdig kunnen voldoen. Er kan
bovendien op voorhand niet worden uitgesloten dat deze overeenkomsten tussentijds worden
beëindigd dan wel dat deze derden in staat van insolventie geraken.
In een aantal gevallen worden transacties door Tectona niet volledig vooraf gedocumenteerd. Dat geldt
in het bijzonder in die gevallen waarin het transacties betreft tussen (rechts-)personen waar de
vennootschap, haar onderneming of haar aandeelhouders zodanig aan gelieerd zijn of (in-)direct een
zo grote mate van (beleidsbepalende) zeggenschap hebben, dat naleving van (betalings-)verplichtingen
daardoor naar verwachting al in zekere mate gewaarborgd zullen kunnen worden.
Andere gelegenheden waarbij bij Tectona of haar projecten sprake kan zijn van de verschuldigdheid
van op geld waardeerbare verplichtingen zonder dat daarbij sprake is van schriftelijke overeenkomsten
betreffen bij voorbeeld (i) leveringen van goederen of diensten voor- of achteraf, (ii) reserveringen,
opties of vergelijkbare termijncontracten, privileges of (voor-)rechten, (iii) administraties van rekeningcourantverhoudingen, (iv) uitzettingen van niet-opvorderbare gelden, (v) vooruitbetalingen en
overboekingen op (derdengeld)rekeningen, (vi) leveringen in consignatie of onder voorbehoud, (vii)
mondelinge overeenkomsten of toezeggingen, (viii) in bewaringnemingen of middellijke leveringen van
goederen of diensten, (ix) het verstrekken van zakelijke zekerheden, garanties of borgstellingen en (x)
lokale (handels-)gebruiken in Nederland of (onder meer in) Brazilië. In al deze gevallen – die zich in de
praktijk regelmatig voordoen, ook bij substantiële bedragen en investeringen – kan er sprake zijn van
een verhoogd debiteurenrisico voor Tectona in vergelijking met overeenkomsten die wel volledig
schriftelijk werden uitgewerkt.

Documentatierisico
Tectona heeft naar beste vermogen getracht bij het vaststellen van de structuur alle voorzienbare
risico’s binnen het kader van deze structuur te benoemen, met name in dit memorandum, en waar
mogelijk te beperken. Het valt echter op voorhand niet geheel uit te sluiten dat gedurende de looptijd
van de Obligaties of daarna er zich nog één of meer risico’s voordoen die ten tijde van de structurering
en het daarbij behorende documentatietraject niet voorzienbaar waren en derhalve niet voorzien zijn.
Investeerders worden uitgenodigd om – waar zij dergelijke (potentiële) risico's zelf of in vergelijkbare
projecten wel zien – daarover contact op te nemen, zodat de inventarisatie daarvan in dit memorandum
verder kan worden uitgebreid.

Exploitatierisico
Exploitatiekosten van investeringen in van agro-industriële- en bosbouwprojecten en –producten
kunnen hoger uitvallen dan begroot. Hogere exploitatiekosten dan verwacht hebben een negatieve
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invloed op het rendement. Het exploitatierisico heeft betrekking op afwijkingen van onder andere de
aanleg van de infrastructuur of voorzieningen, kosten van marketing, management en verzekering en
andere operationele of beheerskosten.

Gelieerde partijen
In de samenwerking en de transacties met betrokken partijen of derden is niet uit te sluiten dat deze
samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke transacties waarbij tegenstrijdige
belangen, direct of indirect, in welke vorm of omvang dan ook, een rol zouden kunnen spelen. De
samenwerkingen en transacties zoals in dit memorandum beschreven vinden voor zover de
vennootschap bekend en niet expliciet anders aangeduid in dit memorandum, steeds onder
gebruikelijke, marktconforme voorwaarden plaats. Transacties en samenwerking tussen gelieerde
partijen en transacties met een (potentieel) belangenconflict kunnen zowel een positief als negatief
effect hebben op de performance van de vennootschap in het algemeen en op het rendement dat met
de investeringen behaald wordt.

Informatie
Dit betreft het risico dat de door, namens, of ten behoeve van de vennootschap verstrekte informatie
niet juist, ontijdig en/of onvolledig is. Bij het opstellen van dit memorandum heeft Tectona gebruik
gemaakt van verschillende informatiebronnen, die naar haar mening van voldoende kwaliteit zijn. Dit
sluit echter niet uit dat, ondanks het feit dat Tectona – voor zover mogelijk – de nodige zorg heeft
betracht zich van de juistheid en volledigheid van de geraadpleegde bronnen te vergewissen, één of
meer informatiebronnen onjuist en/of onvolledig kunnen zijn en er informatiebronnen aanwezig
kunnen zijn met een afwijkende opinie. Tectona kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor situaties,
eigenschappen of omstandigheden die zich op enig moment (kunnen) voordoen en waar de
vennootschap niet, ontijdig of onvolledig kennis van heeft kunnen nemen.
De diverse rapportages, aannames en verwachtingen die in dit memorandum worden genoemd zijn
gebaseerd op actuele informatie. Omdat deze kunnen verschillen van de informatie die vooraf of vanaf
de aanbieding van een product tot op de dag van publicatie van dit memorandum aan de vennootschap
(volledig) bekend was of aan investeerders verstrekt werd, treedt dit memorandum in de plaats van
alle eerder verstrekte informatie met betrekking tot de Obligaties of de investeringen waar het
betrekking op heeft. Dat geldt ook in die gevallen waarin eerder verstrekte informatie – op zichzelf of
in onderlinge samenhang – tegenstrijdig is (geweest) met later of anderszins verstrekte informatie. In
geval van tegenstrijdigheid tussen de Obligatievoorwaarden en de informatie in dit memorandum,
heeft de tekst in de Obligatievoorwaarden evenwel steeds voorrang.
Met betrekking tot informatie over verwachtingen inzake toekomstige ontwikkelingen dient ook
anderszins de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Hoewel de uitgesproken verwachtingen
gebaseerd zijn op zichtbare tendensen en uitspraken van objectieve deskundigen, internationaal en ter
plaatse, geeft dit geen garantie dat de verwachting ook zal uitkomen. Mocht dit niet zo zijn, dan kan dit
invloed hebben op de waarde van de aangeboden Obligaties en/of de uitkering daarop.

Juridisch
Bij de uitwerking van de juridische structuur zoals verwoord in dit memorandum, is een groot aantal
partijen betrokken. Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte overeenkomsten met zorg zijn
opgesteld, valt niet uit te sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan, dan wel dat er zich
onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. De tekst van de originele documenten en
overeenkomsten die opgenomen zijn in het memorandum of waaraan daarin verwezen wordt,
prevaleert boven die van het memorandum zelf.
Onder het juridisch risico vallen ook de (veranderende) opvattingen van de Europese en Nederlandse
wet- en regelgever(s) en die van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ('AFM') en De
Nederlandsche Bank ('DNB') als toezichthouders op naleving daarvan en als verstrekkers van
vergunningen voor financiële ondernemingen. Ook (ontijdige, beperkte of voorwaardelijke)
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goedkeuring van financiële producten van de vennootschap door deze toezichthouders kan de
ontwikkeling van de vennootschap en haar onderneming negatief beïnvloeden.

Politiek
Een onzekere factor is de invloed van de politiek, waaronder hier ook de politiek van (regionale, lokale
of bijzondere) toezichthouders en fiscale autoriteiten, (on-) zelfstandige bestuursorganen, -autoriteiten
of (semi-) overheidsorganen verstaan worden. Onder politieke risico’s worden verstaan risico’s met
betrekking tot de stabiliteit van dergelijke politieke (of uitvoerende) instituten, opvolging van politieke
leiders of bestuurders van zelfstandige bestuursorganen, transparantie bij besluitvorming, overleg en
regelgeving, (geo-) politieke risico’s, sociale onrust en nationale veiligheid. Deze risico’s kunnen steeds
een negatieve invloed op de bedrijfsvoering van de vennootschap hebben.

Prestatierisico
Tectona loopt het risico dat betrokken partijen of derden niet, niet tijdig of niet conform de
verwachtingen en gemaakte afspraken presteren. In geval van insolventie van derden kan de
continuïteit van projecten in gevaar komen en in het bijzonder risico’s opleveren voor (onderdelen van)
de portefeuille. Ook de vertraging bij insolventie kan een negatief effect hebben op het rendement van
projecten. Daarnaast is er het risico van geschillen, welke voor vertraging kunnen zorgen of die tot
resultaat kunnen hebben dat projecten anders of tegen andere kosten wordt uitgevoerd dan vooraf
voorzien. Teneinde deze risico’s zoveel mogelijk te beperken wordt de nodige zorgvuldigheid betracht
bij het aangaan van contractuele relaties.

Projectwijziging
Voorafgaand en tijdens de looptijd van de Obligaties kunnen zich onvoorziene omstandigheden
voordoen waardoor de uitgangspunten, waarvan bij de samenstelling van dit memorandum is
uitgegaan, zich wijzigen. In dat geval zal naar bevind van zaken worden gehandeld en naar beste kunnen
worden mee gewerkt aan de uitvoering van de projecten, op basis van de dan nieuw ontstane situatie.
Daarbij zal worden getracht de projecten zoveel mogelijk op basis van de uitgangspunten van de
oorspronkelijke project- en budgetplanning te realiseren. Een project zou dusdanig gewijzigd kunnen
zijn dat de stichtingskosten daarvan achteraf significant hoger uitvallen of de investeringen daarin of
met betrekking daartoe substantieel in waarde dalen.
Onder een projectwijziging wordt ook verstaan een verandering in de timing of volgorde van uitvoering
van projecten en projectonderdelen.
Ook in de toekomst kunnen vertragingen of veranderingen in de volgorde van uitvoering zich in meer
of mindere mate blijven voordoen. In al deze gevallen brengen wijzigingen in de uitvoering van
projecten naar verwacht mag worden ook met zich mee, dat reeds aangetrokken gelden of nog aan te
trekken middelen uiteindelijk ook dienovereenkomstig anders besteed (zullen) worden dan in de
oorspronkelijke begrotingen of prognoses aangegeven of in het vooruitzicht gesteld werd.

Verkooprisico
De winst en het rendement wordt in het algemeen uiteindelijk met name gerealiseerd door de verkoop
van agro-industriële- en bosbouwprojecten en -producten. De kosten en verkoopprijzen, zowel als de
gerealiseerde resultaten van Tectona, zijn zo realistisch mogelijk geprognosticeerd op basis van
openbare marktgegevens van derden en eigen ervaringen ter plaatse of in de daarmee vergelijkbare
regio. Mochten deze verwachtingen toch afwijken op het moment dat agro-industriële- en
bosbouwprojecten en -producten ontwikkeld of verkocht worden dan zou dat invloed kunnen hebben
op de ontwikkeling van de uiteindelijke resultaten van Tectona of op de waardering van de Obligaties.
De verkoopprijs van (een deel van) de portefeuille van de vennootschap kan afwijken van de
gemiddelde trend in bijvoorbeeld Brazilië of in de rest van de wereld. Ook kunnen zich ten aanzien van
agro-industriële- en bosbouwprojecten en -producten problemen of gebreken voordoen die
additionele investeringen vergen om (een winstgevende) verkoop mogelijk te maken. Al deze zaken
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kunnen een negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de vennootschap en op het
uiteindelijke totale rendement.

Voornaamste risico’s specifiek voor de uitgevende instelling en
investeringen in teakplantages
Natuurlijke risico’s
De risico’s voor een teakplantage zijn onder meer natuurlijke risico’s als stormschade, brand, erosie,
blikseminslagen, nachtvorst, overstromingen, orkanen, vulkanische uitbarstingen, mierenplagen,
compactie van de bodem en ziekten.
Nachtvorst, vulkanische uitbarstingen en orkanen komen in de streek waarin de plantage Tectona
Agroflorestal Ltda ligt niet voor. Door de hoge ligging zijn overstromingen uitgesloten. Erosie is
voorkomen door bij de aanleg van de plantage hoogtelijnen aan te leggen.
Blikseminslagen
Blikseminslagen komen regelmatig voor. Bij een blikseminslag kunnen enkele bij elkaar staande bomen
sterven. Dit treft naar verwachting ca. [1%] van de aanplant per jaar. Omdat dit gespreid over de
aanplant gebeurt, kan het effect van de blikseminslagen bij een opvolgende dunning vrijwel
geneutraliseerd worden. Gedurende de laatste 5 jaar voor de geplande eindkap van de teakopstand is
dit niet het geval omdat er dan geen dunningen meer zijn. Bij de voorlaatste dunning blijven daarom
ca. 5% meer bomen staan dan als ideaal aantal voor de eindkap is bepaald.
Brand
Het risico van brand is er vooral in het droge seizoen. De bomen verliezen dan hun bladeren en die
vormen een brandbaar bladertapijt op de bodem.
Drassige bodem
Het kan gebeuren dat teakbomen na verloop van tijd doodgaan omdat ze onvoldoende lucht uit de
bodem op kunnen nemen. De reden daarvan kan zijn dat de waterspiegel in de bodem te hoog ligt
(waar water zit, kan geen lucht zitten) of dat de bodem ‘ingeklonken’ is, waardoor water in de bodem
niet weg kan. Ingeklonken grond kan bijvoorbeeld ontstaan op plaatsen waar in het regenseizoen vaak
zwaar materieel rijdt. Het risico van het inklinken van de bodem neemt toe naarmate de grond een
hoger kleigehalte heeft.
Mieren
Mieren uit een mierennest kiezen de voor hen meest aantrekkelijke boom in de buurt als voedingsbron.
Iedere mier sleept een klein stukje blad naar het nest via een vast traject. Gezamenlijk kunnen ze de
bewuste boom geheel kaal eten.
Stormschade
Stormschade is vooral in de eerste jaren na de aanplant, wanneer het bladerdek nog niet dicht is, voor
de in verhouding lange en dunne bomen een risico. In het gedeelte van de plantage waar een
stormvlaag doorheen komt, kunnen afgescheurde stammen en takken dan het beeld bepalen.
Ziekten
Omdat teak in Brazilië geen inheemse boomsoort is en de teelt ervan pas relatief kort plaatsvindt,
komen de natuurlijke (Aziatische) vijanden van teak niet voor. Schimmelvorming op stammen is op een
paar plantages wel opgetreden. De oorzaak daarvan ligt in de vochtige atmosfeer die ontstaat wanneer
er te laat gedund wordt. Door het dichte bladerdek waait het dan nauwelijks door onder de bomen. De
schimmels vormen een ‘rotte’ plek op de stam, die door de boom ingekapseld wordt. Deze plek verlaagt
de waarde van de stam.
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Natuurlijke risico’s en risicomanagement
Blikseminslagen
Bij dunningen wordt, door de grotere tussenruimte die de bomen krijgen en door de keuze van de
dunningsbomen, het effect van de blikseminslagen vrijwel geneutraliseerd.
Brand
Brandgangen, een 24-uurs brandwacht, een bluswagen en watertorens behoren tot de preventieve
maatregelen tegen brandgevaar. Overigens verbranden de bomen na het vijfde jaar in principe niet
meer, wel kunnen ze bij brand groeischade ondervinden.
Drassige bodem
Bij de dunningen gaat het aantal bomen van ca. 1.100 – 1.300 per hectare naar ca. 200 per hectare. Het
feit dat er bomen door inklinking verdwenen zijn, wordt bij het dunnen in de spreiding van de
resterende bomen meegenomen en hoeft daardoor geen effect op de eindkap te hebben. De
waterspiegel bij de plantage Tectona Agroflorestal Ltda ligt op ca. 100 tot 150 meter diepte en
bovendien is de plantage gelegen op licht glooiende hellingen, waardoor er geen water op een plaats
blijft liggen. Van drassigheid is dus in beginsel geen sprake. Wanneer het risico van inklinken aanwezig
geacht wordt, bestaat de remedie uit meer dunnen waardoor er meer licht op de bodem komt, het
water beter verdampt en er een onderbegroeiing gezaaid kan worden waarvan de wortels de grond
openhouden. Deze preventiemaatregelen past de plantage toe op sommige stukken waarvan het
kleigehalte van de grond vrij hoog is.
Mieren
Een speciaal bestrijdingsteam spoort doorlopend mierennesten op en vernietigt die. In de praktijk is
het schadelijke optreden van mieren een goed beheersbaar risico.
Ziekten
Wanneer dit voorkomt, is in feite de enige oplossing het verwijderen van de aangetaste bomen bij de
volgende dunning. Preventie tegen schimmels bestaat uit tijdig dunnen.

Overige risico’s
Diefstal
Wanneer de commerciële waarde van de bomen op een (teak)plantage toeneemt, neemt ook het risico
van diefstal toe. Weliswaar is er (nog) geen onderhandse markt in Brazilië voor teakhout en is de regio
zeer dun bevolkt, maar dit vormt geen garantie dat diefstal niet voor kan komen. In de begroting van
de plantagekosten is daarom na [2012] een budget voor bewaking opgenomen.
Managementfouten
Door managementfouten kan het onderhoud niet optimaal zijn, wat een negatief effect op de
eindopbrengst kan hebben. Dit kan invloed hebben op de performance van de vennootschap en/of
mede van invloed zijn op de opbrengsten voor de obligatiehouders.
Marktrisico’s
Een investering in een teakplantage is mede afhankelijk van de teakmarkt en de prijsontwikkelingen die
daarin optreden. Tectona/HBM en de plantage streven naar het behalen van een zo hoog mogelijke
Kapopbrengst. Hierbij geldt dat opbrengsten uit de exploitatie en/of verkoop van producten,
waaronder teakhout, kunnen fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten en/of
geprognosticeerde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst.
Als gevolg van wijzigende economische omstandigheden, (plotselinge) imagoschade, een
conjunctuurdaling en/of overaanbod van gelijksoortige producten kunnen prijzen dalen. Een negatieve
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economische ontwikkeling leidt er ook toe dat ondernemers en consumenten minder mogelijkheden
hebben om te investeren en de vraag in de markt naar teakhout daarmee ook daalt.
Onderhoud en financiële risico’s
Wanneer een plantage niet (of slechts gedeeltelijk) meer kan voldoen aan de eisen van verantwoord
onderhoud gaat de waarde van de aanplant snel achteruit. De al eerder genoemde risico’s worden dan
ook beduidend groter. Bijvoorbeeld door niet of te laat dunnen, komen bomen in een groeistress
(groeistilstand) en het niet verwijderen van zijtakken veroorzaakt knoesten in het hout die de waarde
ervan verlagen. Een plantage zonder een solide financiële basis voor onderhoud vormt daarmee een
behoorlijk risico voor investeerders in die plantage. Dit kan invloed hebben op de performance van de
vennootschap en/of mede van invloed zijn op de opbrengsten voor de obligatiehouders.
Veranderingen in FSC-eisen
FSC-certificering wordt telkens voor vijf jaar gegeven. Wanneer een plantage niet kan voldoen aan
wijzigingen in de gestelde eisen, kan het dus gebeuren dat bij de eindkap er geen FSC-certificering is.
Het valt te verwachten dat dit een lagere opbrengst tot gevolg heeft dan met FSC-certificering het geval
zou zijn.

Inflatie en valuta
Inflatie en wisselkoersen zijn afhankelijk van diverse economische factoren en hebben invloed op de
prognoseberekeningen. Als de werkelijke inflatie of wisselkoersen anders zijn dan de gehanteerde
percentages respectievelijk verhouding in de prognose, kan het rendement lager zijn dan waarop
gerekend werd.
De internationale prijs van teak is in US dollars en wordt in Brazilië in Real ontvangen. Na vaststelling
van de jaarrekening 2018 (van Tectona Agroflorestal Ltda) in Brazilië en goedkeuring door de
Braziliaanse Centrale bank wordt de opbrengst (naar verwachting ca. 0,5 à 1 jaar na de verkoop van het
hout) als dividend naar Nederland in euro’s uitgekeerd.
Wet- en regelgeving


Algemeen

De portefeuille van de vennootschap is onderworpen aan en wordt beïnvloed door wet en regelgeving
en rechtspraak in Europa, Nederland en in met name Brazilië, in het bijzonder ook vanwege (semi)overheden en wet- en regelgeving op het gebied van economische ordening en financiële markten.
Wijzigingen van bepalingen ten aanzien van de toezichtwetgeving hebben in het verleden voor
investeringen in het algemeen de nodige gevolgen gehad. Wijzigingen of aanscherpingen van
regelgeving op onder andere het gebied van milieubeheer, in- en exportregelingen, fiscale zaken,
valutabeleid, inrichtingseisen en veiligheidsvoorschriften kunnen directe invloed hebben op de kosten
van houtverkopen. Geen zekerheid kan worden gegeven dat nieuwe of verwachte wet- en regelgeving,
dan wel de interpretatie, uitvoering of wijziging van bestaande wet- en regelgeving, niet zal leiden tot
extra kosten of geen andere nadelige gevolgen zal hebben voor het beheer van de investeringen.
Mochten er wijzigingen optreden dan is niet te voorzien of dit mogelijk juridische, financiële en/of
fiscale consequenties heeft voor investeerders.
Dit memorandum is gebaseerd op de wet- en regelgeving en jurisprudentie per publicatiedatum
daarvan en is onder voorbehoud van wijzigingen of veranderingen in de interpretatie daarvan die, al
dan niet met terugwerkende kracht, kunnen worden ingevoerd.


Fiscaal

De inkomsten c.q. opbrengsten van de vennootschap zijn mede afhankelijk van het fiscale beleid in
Brazilië. Wijzigingen daarin hebben direct consequenties voor deze inkomsten c.q. opbrengsten.
Geen zekerheid kan worden gegeven dat de fiscale wet en regelgeving in Brazilië en in Nederland, dan
wel de interpretatie, uitvoering of wijziging van bestaande fiscale wet en regelgeving, niet zal leiden tot
extra kosten of geen andere nadelige gevolgen zal hebben voor de resultaten van de vennootschap
en/of het (uiteindelijke) rendement dat met de investeringen behaald wordt of kan worden.
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Risico’s en het mogelijke effect daarvan op het rendement
De opbrengst van een plantage per hectare is vooral afhankelijk van het aantal m³ houtproductie en
van de diameter van de stammen. De effecten hierop van natuurlijke risico’s kunnen bij goed beheer
vrij gering geacht worden. Managementfouten en/of het niet goed voldoen aan de
onderhoudsverplichting hebben een veel groter negatief effect op de opbrengst. Dit negatieve effect
kan bij verwaarlozing van de plantage oplopen tot meer dan 50% van de geprognosticeerde opbrengst.
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HOOFDSTUK 2. TECTONA FORESTRY B.V.
Verklaring van de uitgevende instelling
Algemeen
Tectona Forestry B.V. is als enige verantwoordelijk voor de volledige inhoud van dit memorandum.
Tectona Forestry B.V. verklaart dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te
garanderen en voor zover aan de vennootschap bekend, de gegevens in het memorandum per de
datum van publicatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn
weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het memorandum zou wijzigen.
Ten tijde van het uitbrengen van het memorandum is er – voor zover Tectona bekend – geen claim of
rechtszaak lopende tegen Tectona Ook heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis voorgedaan
in de vooruitzichten van de uitgevende instelling.
Slechts de inhoud van dit memorandum is bindend. Op het memorandum is het Nederlandse recht van
toepassing. De bijlagen maken onderdeel uit van dit memorandum en zijn daarin door middel van
verwijzing opgenomen. Dit memorandum verschijnt alleen in de Nederlandse taal. Voorafgaande aan
het moment dat de Obligaties worden uitgegeven, kunnen potentiële investeerders geen enkel recht
aan dit memorandum ontlenen.
Dit memorandum is geen aanbod of uitnodiging tot aankoop van enig effect buiten de Europese Unie.
De afgifte en verspreiding van dit memorandum kunnen buiten Nederland onderworpen zijn aan
(wettelijke) beperkingen. Iedere (uitnodiging tot) aanbieding tot doorverkoop van een obligatie buiten
Nederland komt voor rekening en risico van de desbetreffende obligatiehouder.
Ten aanzien van dit memorandum heeft Tectona de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen.
Toch raden wij u aan, indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van een of meerdere Obligaties, uw
financiële en/of fiscale adviseurs te raadplegen. Het besluit om te beleggen in de Obligaties is te allen
tijde de verantwoordelijkheid van de investeerder zelf.
Nadrukkelijk zij vermeld dat aan deelname in de Obligaties financiële risico’s zijn verbonden. Mogelijke
investeerders dienen daarom goede nota te nemen van de volledige inhoud van dit memorandum en
hen wordt aangeraden hun eventuele deelname zorgvuldig te beoordelen op haar risicoprofiel en deze
te beschouwen als onderdeel van een totale investeringsstrategie.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Obligatievoorwaarden en overige informatie, waaronder de
informatie in dit memorandum, heeft de tekst in de Obligatievoorwaarden voorrang.
Tectona Forestry B.V., haar directie, adviseurs en andere bij de vennootschap betrokkenen aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan ten gevolge van
een investering in de Obligaties. Alleen de directie van Tectona kan informatie over de onderneming of
de Obligaties verstrekken die niet in dit memorandum is opgenomen. Tectona is niet aansprakelijk voor
informatie verstrekt door derden aangaande de vennootschap en/of dit memorandum. Indien toch
informatie door anderen is verstrekt dan dient op dergelijke informatie niet te worden vertrouwd.
Tectona heeft zich laten adviseren door een aantal adviseurs. De verantwoordelijkheid van die
adviseurs is beperkt tot het terrein van hun expertise en tot het onderwerp van hun advies. De adviseurs
zullen slechts tegenover Tectona aansprakelijk zijn, eventueel zoals geregeld in de daarop van
toepassing zijnde (standaard) adviesvoorwaarden.
Tectona zal zich houden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. De
persoonlijke gegevens van de (potentiële) investeerders zullen niet aan derden ter beschikking worden
gesteld, behoudens voor uitvoering van hetgeen in dit memorandum is opgenomen of indien er een
wettelijk voorschrift van toepassing is.
De onderlinge samenwerking en transacties tussen de diverse vennootschappen worden uitgevoerd
tegen marktconforme voorwaarden. Het is echter niet uit te sluiten dat in de toekomst deze
samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke belangenverstrengeling. Bij iedere
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besluitvorming op dit punt zal de directie van Tectona voor zover mogelijk handelen in het belang van
de vennootschap.

Wet op het financieel toezicht
Het toezicht op de financiële markten wordt verricht door de AFM. Dit orgaan controleert onder meer
banken, beleggingsinstellingen en andere instanties en bedrijven die effecten uitgeven. De wetgeving
waaraan de effecten uitgevende organisaties zich dienen te houden is vastgelegd in de Wet op het
financieel toezicht (Wft). Tectona is vrijgesteld van de prospectusplicht ingevolge de Wft en valt
derhalve niet onder het toezicht van de AFM op naleving daarvan. De aanbieding van deze Obligaties
aan consumenten valt wel onder de reikwijdte van de Wet oneerlijke handelspraktijken (Wohp) en
daarmee onder het toezicht van de AFM op naleving daarvan.

Geschiedenis en ontwikkeling van de onderneming
In 1998 is als privé-investering van de grootaandeelhouder van Tectona Forestry B.V. de teakplantage
Tectona Agroflorestal Ltda (‘de Plantage’) in Brazilië van start gegaan.
In 1998 en 1999 werden ca. 945 hectaren teak aangeplant. De Plantage had daarmee een grootte
waarbij een bosbouwbedrijf met voldoende materieel en deskundig personeel financieel verantwoord
en effectief haar werk kon doen. In de jaren daarna bleek de keuze voor kwalitatief zeer goede grond
de (extra) kosten meer dan waard te zijn.
De Plantage heeft een vrijwel ideaal klimaat en uitstekende bodemcondities voor een snelle en
omvangrijke groei van teakhout. De groei in de eerste vijftien jaar toont dit overduidelijk aan (zie
Hoofdstuk 5).
In 2003 is het besluit genomen de Plantage niet langer uitsluitend als privé-investering aan te houden.
Met als doel het vergroten van de afzetmogelijkheden van de toekomstige houtproductie werd destijds
besloten om:


jaarlijks 200-500 hectaren nieuw te blijven aanplanten, waardoor er continuïteit aan afnemers
van de houtproductie geboden zou kunnen worden;



nieuwe grootaandeelhouders, bij voorkeur uit de houtbranche, aan te trekken zowel ter
ondersteuning van de afzetmogelijkheden alsook voor de financiering van de uitbreiding van
de Plantage;



een beperkt gedeelte van de Plantage aan particuliere investeerders aan te bieden, eveneens
met het oogmerk de financiering van nieuwe aanplant te vergemakkelijken.

In 2004 is de NV Hollandse Bosbouw Maatschappij (‘HBM’) opgericht, waar in 2005 alle aandelen van
de Plantage in zijn ondergebracht. De aandelen van HBM werden ongeveer gelijkelijk verdeeld over de
oorspronkelijke initiator van de Plantage en een vertegenwoordiger van de houtbranche, die ook
grootaandeelhouder en marktleider in Nederland is op het gebied van hardhouten kozijnen. Daarnaast
verkreeg de directeur van de Plantage een bescheiden deel van de aandelen. Beide
grootaandeelhouders van HBM hebben destijds in 2005 een lening aan HBM verstrekt ter financiering
van nieuwe grondaankopen.
In [2010] werd een deel
bosbouwbedrijf/investeerder.

van

de

plantage

Uitgevende instelling
Overzicht gegevens
Rechtsvorm

besloten vennootschap

Statutaire naam

Tectona Forestry B.V.

Handelsnaam

Tectona Forestry B.V.

Statutaire zetel

Nijmegen
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Kamer van Koophandel

10144405 Centraal Gelderland

Oprichtingsdatum

17 november 1995

Aandeelhouders

Kirov B.V.; mevrouw M.H. van der Laan.

Algemeen directeur

de heer drs. J.H.A. Huijnk

Hoofddoelstelling

Deelnemen in, voeren van bestuur en/of management over andere
vennootschappen/ ondernemingen, geven van adviezen, oprichten van,
verwerven
van,
deelnemen
in,
samenwerken
met
vennootschappen/ondernemingen, activiteiten op het gebied van de agroindustrie en bosbouw, waaronder onder meer begrepen het deelnemen in
plantages, de (voor-)aankoop, marketing en (door-) verkoop van (rechten op)
onroerend goed of objecten.

Deelneming

een ca. 47%-belang in NV Hollandse Bosbouw Maatschappij (‘HBM’)

Kantoor

Louis Jansenplein 3a, 5431 BV Cuijk

Telefoon

0485-310053

Fax

0485-311899

E-mail

info@tectonaforestry.nl

Web site

www.tectonaforestry.nl

Akte van oprichting en statuten
De statuten van de vennootschap zijn als Bijlage 3 bij dit memorandum opgenomen.

Aandeelhouder
Per de datum van dit memorandum wordt ca. 56% van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap
gehouden door Kirov B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, waarvan 100%
van de aandelen wordt gehouden door de heer J.H.A Huijnk. De overige aandelen in het kapitaal van
de vennootschap worden gehouden door mevrouw M.H. van der Laan (ca. 43%), echtgenote van de
heer J.H.A. Huijnk.

Directie
De enig bevoegd directeur van Tectona is de heer drs. J.H.A. Huijnk. De taken van beheer ten behoeve
van de vennootschap worden door de heer J.H.A. Huijnk verricht. De taken van beheer omvatten onder
andere de administratieve, financiële, commerciële en technische activiteiten. Het is mogelijk dat een
aantal van voornoemde taken wordt uitbesteed aan derden, die eventueel tijdelijk medebestuurder
zullen zijn, of aan procuratiehouders of gevolmachtigden.
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van de vennootschap zijn opgenomen in de
statuten van de vennootschap welke als Bijlage 3 zijn opgenomen bij dit memorandum.
Voor bepaalde expertise worden diensten ingekocht van onafhankelijke consultants die ervaring
hebben op het gebied van projectontwikkeling en -exploitatie, administratie en accountancy, fiscale en
juridische zaken, onroerend goed- en fondsacquisitie en verkoop en marketing, om alle fases van
projecten deskundig te begeleiden.
De heer J.H.A. Huijnk
De heer J.H.A. Huijnk, geboren te Huissen op 2 februari 1949, studeerde aan de universiteit van
Nijmegen Wis- en Natuurkunde. Na zijn studie heeft hij ruim 10 jaar als docent gewerkt bij de
Pedagogische Academie Hemelrijken in Eindhoven.
Sinds 1980 is hij betrokken bij het opzetten en besturen van diverse activiteiten op o.a. het gebied van
jongerenhuisvesting (Centrale Stichting Groepsbewoning) en de exploitatie van kantoorruimten (Odra
B.V.). In 1990 startte hij in Oost-Europa met Charkow Beheer B.V. activiteiten op het gebied van
correspondentie onderwijs. Op dit moment is dit bedrijf actief in acht landen en worden uitbreidingen
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naar Turkije voorbereid. In 1997 won Charkow beheer B.V. de Oost-Europaprijs voor haar activiteiten
in Rusland en Oekraïne.
In 2001 vestigde de heer J.H.A. Huijnk, samen met anderen een internationaal patent met als titel:
‘Method and device for monitoring and controlling appliances and installations with a bi-or
multifunctional operating range’. Naar aanleiding van dit patent zijn diverse gas pipeline- and
compressor software programma’s door Kirov B.V., de persoonlijke holding van J. Huijnk, ontwikkeld,
die in gebruik zijn bij Wintershal Holding GmbH and Gascade GmbH in Duitsland.
Vanaf 1996 bereidde hij een teakplantage voor. In 1998 ging de plantage in Brazilië van start en in 2007
kreeg de moedermaatschappij van de Plantage (NV Hollandse Bosbouw Maatschappij) een AFM
vergunning om beleggingsobjecten aan te bieden en te beheren.

Organisatiestructuur
Juridische structuur
De juridische structuur rondom Tectona Forestry B.V. kan als volgt worden weergegeven:
NV
Hollandse
Bosbouw
Maatschappij


Per de datum
van
dit
memorandum
wordt ca. 47%
van de aandelen
in het kapitaal
van
NV
Hollandse
Bosbouw
Maatschappij
(‘HBM’)
gehouden door
Tectona Forestry
B.V.



Per de datum
van
dit
memorandum
wordt ca. 48%
van de aandelen
in het kapitaal
van
HBM
gehouden door
Vianen Vastgoed
B.V..
Vianen
Vastgoed B.V. is
gerelateerd aan de marktleider in Nederland op het gebied van hardhouten kozijnen.



Per de datum van dit memorandum wordt ca. 5% van de aandelen in het kapitaal van HBM
gehouden door de heer ir. L. Smit (directeur van de plantage Tectona Agroflorestal Ltda).

HBM heeft een 100%-belang in het bosbouwbedrijf/plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië. Het
oogmerk van die investering is een opbrengst uit houtverkopen.
Tot eind 2009 bood ook HBM investeringen in haar plantage Tectona Agroflorestal Ltda aan in de vorm
van een opbrengstrecht bij de eindkap van houtopstand. Dit product valt onder de categorie
beleggingsobjecten. HBM heeft een AFM vergunning voor het beheer van Beleggingsobjecten en is
beheerder van de door haar uitgegeven beleggingsobjecten (zie ook verder Hoofdstuk 3).
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Rechtsvorm

naamloze vennootschap

Statutaire naam

NV Hollandse Bosbouw Maatschappij

Handelsnamen

NV Hollandse Bosbouw Maatschappij; Tectona Forestry

Statutaire zetel

Utrecht

Kamer van Koophandel

09146686 Brabant

Oprichtingsdatum

24 november 2004

Aandeelhouders

Tectona Forestry B.V.; Vianen Vastgoed B.V.; Ir. L. Smit (plantagedirecteur)

Algemeen directeur

de heer drs. J.H.A. Huijnk [en de heer A.M. Vianen]

Hoofddoelstelling

activiteiten op het gebied van bosbouw, waaronder onder meer begrepen
het deelnemen in plantages, het (ver)kopen en verhuren van het
opbrengstrecht
van
houtopstanden,
het
aangaan
van
samenwerkingsverbanden met beleggers op bosbouwgebied.

Deelneming
Brazilië.

een 100%-belang in het bosbouwbedrijf Tectona Agroflorestal Ltda in

Kantoor

Louis Jansenplein 3a, 5431 BV Cuijk

Telefoon

0485-310053 / 0485-312999

Fax

0485-311899

E-mail

info@tectonaforestry.nl

Web site

www.tectonaforestry.nl

AFM vergunning nummer 12006118
Tectona Agroflorestal Ltda
Bosbouwbedrijf/plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië (zie ook Hoofdstuk 4).
Obligatiehouders
Obligatiehouders zijn de natuurlijke- en rechtspersonen die een obligatielening verstrekken onder de
voorwaarden zoals opgenomen in dit memorandum
Obligatiehouders zijn slechts aansprakelijk voor nog uitstaande storting van hoofdsom (nominale
waarde) van de Obligaties. Obligatiehouders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schulden van de vennootschap. De Obligatievoorwaarden zijn opgenomen als Bijlage 2 bij dit
memorandum.

Overige juridische aspecten
Geen van de hiervoor genoemde entiteiten en geen aan Tectona verbonden natuurlijke personen en
overige gelieerde partijen zijn sinds de oprichting verwikkeld geraakt in overheidsingrepen,
rechtszaken, arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die – naar beste weten van de
vennootschap – 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
vennootschap of de Obligaties van Tectona waarop dit memorandum van toepassing is.
De bij de aanbieding en plaatsing van de Obligaties van Tectona betrokken rechtspersonen en
natuurlijke personen hebben geen ander belang dan het initiëren, ontwikkelen, beheren van
investeringen, en overige (marketing) activiteiten op het terrein van de agro-industrie en bosbouw. Er
is op het moment van publicatie van dit memorandum geen sprake van tegenstrijdige belangen tussen
verplichtingen jegens de vennootschap en de eigen belangen van de betreffende personen.
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Marketing, voorlichting en verkoop
Het investeren en monitoren van de projecten wordt door Tectona gerealiseerd. De verkoop van de
Obligaties wordt volledig in eigen beheer uitgevoerd, met ondersteuning van haar marketing partners
in Nederland.
Tectona werkt samen met een aantal zelfstandig gevestigde opdrachtnemers voor de strategie,
marketing en public relations terzake van haar projecten en obligaties. De activiteiten van deze
opdrachtnemers omvatten ook het adviseren over media en productontwikkeling en het voeren van
gesprekken met derden daarover, waaronder met venture capitalists en overige (potentiële of
geïnteresseerde) investeerders in Tectona of haar obligaties. In alle gevallen treden deze
opdrachtnemer(s) uitsluitend op in naam van Tectona, op basis van een resultaatafhankelijke,
marktconforme vergoeding die gedragen wordt uit het marketingbudget als onderdeel van de totale
operationele kosten van de vennootschap (zie Hoofdstuk 5).

Communicatie
De vennootschap hecht aan een langdurige en persoonlijke relatie met haar investeerders. Daarom
probeert zij een zo transparant en integer mogelijk beleid te voeren. Bij de communicatie aan de
investeerders wordt uitgebreid aandacht besteed aan de openheid van de informatie. Op een zo
duidelijk mogelijke wijze zal een investeringsvoorstel worden gepresenteerd met als doel de
investeerder inzicht te verschaffen in alle aspecten van (de investeringen door) de vennootschap.
Opbrengsten, verwachtingen, kosten en vergoedingen zullen op een realistische en toetsbare wijze
voorgesteld worden en verantwoord richting de investeerders.

Adviseurs
Tectona laat zich op specifieke gebieden adviseren door goede adviseurs, waaronder in Nederland en
Brazilië. Zowel bij de voorbereiding als uitvoering van projecten. Bij haar activiteiten maakt de
vennootschap onder meer gebruik van adviseurs op het gebied van bosbouw en houthandel, financiën
en fiscale zaken.
Bosbouw en houthandel:


De heer ir. L. Smit, bosbouweconoom en sinds 1998 directeur van de plantage Tectona
Agroflorestal Ltda in Brazilië:
Ir. L. Smit (1958)
Ir. L. Smit is landbouweconoom. Na zijn afstuderen in 1984 werkte hij achtereenvolgens in Afrika
en Brazilië in het management van cacao-ondernemingen, oliepalmplantages en kokos- en
palmhartprojecten voor zowel Nederlandse als Braziliaanse ondernemingen. In 1995 raakte hij
betrokken bij de voorbereiding van een teakproject. De ervaring die hij daar opdeed nam hij mee
toen hij algemeen directeur van de op te starten plantage van Tectona werd. L. Smit woont in
Tangará da Serra, is getrouwd met een Braziliaanse en spreekt vloeiend Portugees.



De heer A.M. Vianen, aandeelhouder van HBM en al tientallen jaren betrokken bij meerdere
bedrijven in de houtbranche.



Professor Luis Ugalde Arias, bosbouwadviseur van Tectona/HBM.

Accountant NL
Balance in Control, vertegenwoordigd door mevrouw M.G.J. van Heijnsbergen (AA accountant),
gevestigd Grootveldschelaan 16, 6581 GT Malden.
De opdrachten aan en de werkzaamheden van de accountant hebben in het algemeen onder meer
betrekking op het geven van advies aan de vennootschap met betrekking tot het inrichten en voeren
van administratie, fiscaal advies en werknemersadministratie, uitvoerende administratieve
dienstverlening, juridische herstructurering (met het oog op het inrichten van management-BV’s).
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Belastingadviseurs


Dhr. J. dos Santos, registeraccountant en fiscaal adviseur van Accountantskantoor Auditores
Associados Limitada in Curitiba, Brazilië.



Dhr. J.B. Nielen, fiscalist van Nielen Belastingadviesbureau te Katwijk (Br.)

Wft Compliance
Springrow Legal
Mauritslaan 11
1171 LP Badhoevedorp
Springrow Legal adviseert op het gebied van financieel recht en de structurering en aanbieding van
financiële producten en diensten.

Maatschappelijke uitgangspunten
Duurzaamheid
Tectona is een onderneming die zich vanzelfsprekend laat leiden door de noodzaak op lange termijn
rendement te maken, waardoor een gezonde financiële bedrijfsvoering en een juiste behartiging van
de belangen van investeerders gewaarborgd worden. Daarnaast heeft zij het oogmerk de
duurzaamheid van de maatschappij te bevorderen en zich verantwoordelijk te gedragen ten opzichte
van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving van haar projecten.
[Als concretisering van dit streven heeft bijvoorbeeld de Plantage een bijzonder natuurgebied op haar
terrein laten registreren als privaat natuurgebied, dat onder toezicht van het Wereld Natuur Fonds
gesteld gaat worden. De registratie vindt plaats onder het programma voor de conservatie van de
bronnen in het bovenstroomgebied van de Pantanal, het grootste moerasgebied ter wereld. Daarmee
wordt de waterbeheersing bevorderd en worden unieke stukken natuur veilig gesteld.]
Andere concretiseringen van dit streven zijn onder meer:


de vergunning als aanbieder van beleggingsobjecten van de Autoriteit Financiële Markten
(HBM, dochtermaatschappij van Tectona, heeft een AFM vergunning voor het beheer van
Beleggingsobjecten en is beheerder van de door haar uitgegeven beleggingsobjecten);



de organisatie van de werknemersbelangen van veldwerkers en het ecologische beheer van
de plantage.

Het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ heeft sinds de conferentie van Rio in 1992 een concrete invulling
gekregen. Een vervolg daarop is het Verdrag van Kyoto dat de uitstoot van broeikasgassen wil beperken.
Het betreft gassen als CO2, NO2 en SO2 die de ozonlaag aantasten en een klimaatwijziging dreigen te
veroorzaken.
Groeiend bos neemt CO2 op. Teak is een pioniersoort die vooral in de eerste jaren een sterke groei kent
en daardoor veel CO2 opneemt.

Sociaal beleid
Alle werknemers zijn geregistreerd en vallen onder de sociale wetgeving. Er zijn geen dagloners en er
overnachten geen werknemers in barakken op de plantage. Het woon-werkverkeer gebeurt met
daarvoor gecharterde bussen.
De Plantage Tectona Agroflorestal Ltda verstrekt aan haar veldwerkers beschermende kleding en
uitrusting, zoals werkschoenen, scheenbeschermers tegen slangenbeten, brillen tegen vallend zaagsel
en speciale broeken voor motorzaagoperators. Ter preventie van arbeidsongevallen worden trainingen
gegeven en is er een veiligheidsspecialist ingehuurd. Daarnaast is er een programma ter voorkoming
van arbeid gerelateerde ziekten en worden jaarlijks alle werknemers medisch gekeurd. Er is ook een
voorlichtingsprogramma over zaken als alcoholisme, roken, aids en andere seksueel overdraagbare
aandoeningen.
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Een gedeelte van de salarissen bestaat uit een voedselpakket, toereikend voor een familie gedurende
een maand.
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HOOFDSTUK 3. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN EN DE
MARKTEN
Belangrijkste activiteiten
Algemeen
Tectona Forestry B.V. (‘Tectona’ of ‘de vennootschap’) is een internationaal opererende onderneming
die zich met name richt op investeringen in, de ontwikkeling en exploitatie van agro-industriële- en
bosbouwprojecten, waaronder onder meer begrepen het deelnemen in plantages, de (voor-)aankoop
en (door-)verkoop van (rechten op) onroerend goed of objecten en het aangaan van
samenwerkingsverbanden.
Tectona zal daarbij mede dienstverlenende activiteiten ontplooien met betrekking tot investeringen of
opdrachten van derden, alsook het ontwikkelen, begeleiden en realiseren van projecten, het
bemiddelen bij de totstandkoming van (koop)overeenkomsten en het verzorgen van de marketing voor
projecten.
De doelstelling van Tectona is om zelf – of middels deelnemingen en/of uitvoerders –
waardevermeerdering te realiseren van de portefeuille door actief een aantal werkzaamheden uit
voeren in het gehele proces. Tectona streeft bij de uitvoering van de projecten naar een kwalitatief
goed (eind)product, mede door gebruik te maken van de expertise en diensten van onafhankelijke
consultants en specialisten op het terrein van bosbouw en houthandel. Deze specialisten staan de
vennootschap bij tijdens de ontwikkeling en uitvoering van projecten.
Tectona investeert met name in agro-industriële en/of bosbouwprojecten/-producten vanwege de
relatieve stabiliteit en het over het algemeen aanvaardbare risico en een redelijke waardeontwikkeling
die naar verwachting behaald kan worden op de middellange tot lange termijn. De vennootschap richt
zich op particuliere en professionele investeerders met een investeringshorizon van – in beginsel –
enkele jaren en die een beheerste groei in relatie tot een beheerst risico nastreven.
Tectona gaat professioneel te werk bij het beoordelen van projecten en portefeuilles. Ter beperking
van risico's gelden restricties bij het aangaan van overeenkomsten van samenwerking,
intentieverklaringen, investeringen en/of advisering in/van ondernemingen.
Bij de te ontwikkelen projecten zal ook rekening worden gehouden met een aantal specifieke
uitgangspunten. Tectona onderzoekt onder meer ook uitgebreid of de locatie geschikt is voor een
hoogwaardige ontwikkeling en let daarbij met name op klimatologische condities, kwaliteit van de
grond en overige geografische omstandigheden. De door de vennootschap reeds opgebouwde ervaring
heeft een beter inzicht gegeven in de risico’s en effecten in de markt. Daarbij blijft uiteindelijk ook
belangrijk dat voldoende achterliggende zekerheid geboden wordt, zodat investeerders die (in)direct
hebben geïnvesteerd in activiteiten van Tectona kunnen worden voldaan.
Het Nederlandse management van Tectona heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderhouden en
beheren van plantages in Brazilië. De leiding is universitair geschoold en wordt onder meer bijgestaan
door bosbouwdeskundigen van de universiteit van Viçosa (Brazilië) en San Jose (Costa Rica).
Tectona heeft haar aandacht op dit moment grotendeels gericht op de productie en verwerking van
teakhout in Brazilië, mede vanwege het relatief stabiele politieke klimaat in het land, de aanwezigheid
van beschikbare grote terreinen vruchtbare grond en optimale klimatologische condities.

Structuur
Tectona heeft een 47%-belang in de NV Hollandse Bosbouw Maatschappij (‘HBM’). Het besluit destijds
investeerders bij HBM te betrekken is genomen om verdere uitbreiding van de plantage, met de daar
bijbehorende schaalvoordelen en betere afzetmogelijkheden, te vergemakkelijken (zoals reeds
beschreven in Hoofdstuk 2). HBM heeft een 100%-belang in het bosbouwbedrijf/plantage Tectona
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Agroflorestal Ltda in Brazilië. Het oogmerk van die investering is een opbrengst uit houtverkopen (zie
ook Hoofdstuk 4).

Overeenkomsten met betrokken partijen
Beleggingsobjecten en vermijden van hoge kosten
Tot eind 2009 bood ook HBM investeringen in haar plantage Tectona Agroflorestal Ltda aan in de vorm
van een opbrengstrecht bij de eindkap van houtopstand. Dit financiële product valt onder de categorie
beleggingsobjecten. HBM heeft een AFM vergunning voor het beheer van Beleggingsobjecten en is
beheerder van de door haar uitgegeven beleggingsobjecten. Het is inmiddels duidelijk geworden dat
aan de bestaande contractbepalingen grote nadelen kleven, zoals de hoge kosten om de opbrengst
naar Nederland te halen en de onzekerheid over de belastingheffing in Brazilië. Tectona en HBM
hebben de mogelijkheid bestudeerd om deze nadelen te vermijden door de contractvoorwaarden aan
te passen. Er is ondertussen een concreet plan voor de benodigde aanpassingen gemaakt dat in of
omstreeks de maanden februari en maart 2015 aan een groep Participanten voorgelegd zal worden.
Tectona heeft zich al vanaf 2010 gebogen over de vraag hoe de beleggingsobjecten beter
gestructureerd kunnen worden. Daarbij ging het vooral om twee zaken:


Het vermijden van de hoge kosten die het gevolg waren van veranderde wetgeving en het
toezicht van de AFM. Deze kosten waren onbekend toen de teakparticipaties verkocht werden
en dus ook niet in de koopsom opgenomen.



De veranderde interpretatie door overheden van het belastingverdrag Nederland-Brazilië,
waardoor gerekend moet worden met een fors hogere belastingafdracht in Brazilië.

Bij de oplossing die de laatste twee jaar uitgewerkt is, hoorde een Beleggingsmaatschappij met
bijbehorende Beheermaatschappij, bestuurders, vergunningen en bijbehorende structuren. Door de
voortdurende aangescherpte wetgeving is deze oplossing ondertussen zo duur geworden dat dat
inmiddels geen bruikbaar alternatief meer vormt voor de bestaande situatie. Een studie naar andere
fiscale mogelijkheden in Brazilië leverde gelukkig een alternatief op die de fiscale onzekerheid oplost
en voldoende voordelen oplevert om de hoge kosten van beleggingsobjecten ruimschoots te
compenseren.
Terugblik
Door de invoering van nieuwe wetgeving in 2006 in Nederland en het daaropvolgende toezicht van de
AFM viel bij veel andere teakaanbieders de verkoop van teakparticipaties vrijwel stil. Slechts weinig
initiatieven wisten de verplichte vergunning te verkrijgen en voor hen die dat wel lukte gaven de zeer
hoge kosten die de AFM de teakaanbieders oplegde soms een laatste duwtje. Deze kosten waren niet
in bestaande uitgavenprognoses van plantages opgenomen omdat ze nog niet bestonden en zeker de
extreme hoogte ervan door niemand vermoed kon worden. Tectona is een van de weinige aanbieders
die zich (en met haar deelneming in HBM) aan het bovenstaande beeld onttrekt. De
ondernemingsactiviteiten werden met eigen middelen opgezet en waren destijds niet primair
afhankelijk van de verkoop van Participaties (in beleggingsobjecten). Tectona richt zich dan ook met
name op agro-industrie/bosbouw activiteiten en niet primair op het aantrekken van beleggers.
Het Voorstel
Tectona heeft – na het afzien van de route van een Beleggingsmaatschappij met bijbehorende
structuren – een alternatief ontwikkeld dat voldoet aan de eis om de bestaande fiscale onzekerheden
te voorkomen. Deze oplossing heeft als bijkomend voordeel een hogere opbrengst voor de groep
Participanten dan de oorspronkelijk bestudeerde structuren. Dit alternatief wordt in of omstreeks de
maanden februari en maart 2015 – vergezeld van een ‘Prospectus Voorstel contractwijziging’ met
uitgebreide uitleg over de werking en de bijzonderheden ervan – aan deze Participanten voorgelegd.
Tectona heeft met HBM een overeenkomst afgesloten, waarin onder meer de uitvoering van de
eindkap en de uitbetaling van de Kapopbrengst van de opbrengstrechten van de groep Participanten
en de afhandeling van de volumegarantie en andere verplichtingen van HBM uitbesteed worden aan
Tectona (zie verder ook hieronder bij ‘De werkzaamheden van Tectona’). Deze Participanten zijn in het
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bezit van door HBM beheerde opbrengstrechten op teakopstand uit het plantjaar 1998/1999 op de
Plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië.
Het plan is dat de Participant en Tectona in dat kader samen een overeenkomst (‘het Voorstel’) sluiten,
waarbij de Participant zich aansluit bij de overeenkomst tussen Tectona en HBM.
In het Voorstel wordt aan deze groep Participanten de mogelijkheid geboden om het oorspronkelijke
koopcontract van de participatie te wijzigen, zodat de uitbetaling van de kapopbrengsten niet door de
plantage rechtstreeks naar de Participant plaatsvindt, maar door Tectona Forestry B.V. in Nederland
aan deze groep Participanten uitgekeerd wordt.
Het Voorstel is uitsluitend bedoeld voor beleggers die in bezit zijn van door de HBM beheerde
opbrengstrechten op teakopstand uit 1998/1999 op de Plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië.
Samen betreft dit maximaal de opbrengstrechten op ca. 253 hectaren teakopstand (bestaande uit
oorspronkelijke uitgegeven beleggingsobjecten, uitgegeven compensaties voor specifieke
garantiebepalingen en eventuele compensaties ten behoeve van de volumegarantie).
De achtergrond van het Voorstel ligt in de onzekerheid over de belastingheffing in Brazilië. Het doel van
het Voorstel is om de opbrengst van de rechten op de eindkap van percelen 1998/1999 teakaanplant
op de Plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië zonder fiscale onzekerheden in Nederland aan de
Participanten uit te kunnen betalen.
Van de kapopbrengsten (zie Bijlage 5) gaan onder meer ook de Beheerkosten af die naar verwachting
bij deze groep Participanten in beleggingsobjecten na de eindkap (rentedragend) in rekening gebracht
gaan worden (zie Bijlage 6: Specificatie kosten Eindkap; onder ‘Overzicht kosten in Nederland’,
onderdeel 6.1 - 6.8).
De eindkap van (een deel van) de teakopstand/percelen uit 1998/1999 zal naar verwachting in 2018
beginnen en waarschijnlijk uiterlijk in 2020 afgerond kunnen worden. Het jaar van de eindkap wordt in
beginsel bepaald op 20 jaar na de aanplant, maar kan onder meer door overmacht of om dwingende
bosbouw technische, logistieke of economische redenen uitgesteld worden, mede conform de in dat
kader afgesloten overeenkomsten met investeerders.
Het Voorstel brengt onder meer de volgende veranderingen met zich mee:
a)

Veranderingen in de manier waarop de Kapopbrengst naar Nederland komt.

In de bestaande situatie wordt de Kapopbrengst van de Participant door de plantage naar de Participant
overgeboekt.
In de gewijzigde situatie van het Voorstel worden de Kapopbrengsten van de Participanten in Brazilië
fiscaal gezien onder de opbrengsten van de plantage gebracht. Daarover is de plantage
vennootschapsbelasting verschuldigd. De netto winst van de plantage kan zonder kosten als dividend
naar de moedermaatschappij in Nederland (HBM), respectievelijk Tectona, worden uitgekeerd. Uit dit
dividend ontvangt de Participant de opbrengst van zijn participatie.
b) Veranderingen in de fiscale situatie
Onder het belastingverdrag Nederland-Brazilië zou theoretisch 15% bronbelasting in Brazilië
ingehouden moeten worden. Maar wanneer het verdrag zo geïnterpreteerd wordt dat deze regeling
alleen geldt wanneer de Participant zelf eigenaar van bos in Brazilië is, wordt veel meer ingehouden. In
Nederland is bij een rechtszaak over de toepasbaarheid van het belastingbedrag voor een Participant
al een keer een ongunstige uitspraak geweest.
Het belastingverdrag Nederland Brazilië
Nederland heeft een belastingverdrag met Brazilië afgesloten ter voorkoming van dubbele
belastingheffing. In dit verdrag wordt belastingheffing over inkomsten uit onroerende goederen (zoals
houtopstanden) toegewezen aan het land waar de belegger woont en het andere land heft
bronbelasting over het betaalde bedrag. In Nederland zijn twee rechtszaken gevoerd over de vraag of
teakparticipaties onder deze regeling vallen, omdat de belegger geen eigenaar is van de bomen. Het
eigendom van de bomen kan echter uitsluitend in handen zijn van een Braziliaanse identiteit (een
Braziliaanse privé persoon of een Braziliaans bedrijf). In een van de twee rechtszaken werd
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geconcludeerd dat in het onderhavige geval de teakparticipatie niet onder het verdrag viel. Daarmee is
het dus twijfelachtig geworden welke belastingheffing de Braziliaanse fiscus bij het overboeken van de
kapopbrengst toe zal gaan passen.
De consequentie van deze uitspraak is dat Brazilië belasting kan/mag heffen over de opbrengst van een
beleggingsobject die rechtstreeks aan de Participant uitgekeerd wordt. Wordt de Participant dan als
particulier aangeslagen, dan is het tarief 22,5-27,5%. Wordt de Participant als bedrijf aangeslagen, dan
is het tarief zelfs 33%.
In de gewijzigde situatie vallen de Kapopbrengsten - wederom naar de verwachting van de
vennootschap op basis van de stand van zaken per februari 2015 – onder de z.g. 'Deemed Profitregeling', waarbij er aanmerkelijk minder belasting betaald hoeft te worden.
Fiscale situatie voor de plantage in Brazilië
Voor de Kapopbrengsten van de plantage is de lokale fiscale wetgeving van toepassing. De Braziliaanse
fiscale wetgeving brengt bij de Plantage onder de zogenaamde Deemed Profit regeling een belasting in
rekening die voor geëxporteerd hout effectief neerkomt op ca. 3,1% van de Kapopbrengst. Voor hout
dat verkocht wordt in Brazilië ligt de belasting op ca. 6,7%.
Fiscale situatie in Nederland
De netto Kapopbrengsten kunnen, zonder verdere belastingheffing, als dividend naar het
moederbedrijf van de Plantage (HBM) overgeboekt worden. In HBM zijn de ontvangen dividenden
onder de deelnemingsvrijstelling niet belast.
Jaarlijks wordt in het kader van het Voorstel, zo snel mogelijk na afloop van het boekjaar, dat gedeelte
van de door HBM ontvangen dividenden die contractueel thuis horen bij Tectona aan haar uitbetaald.
c)

Veranderingen in de uiteindelijke opbrengst voor de Participant

Ondanks het feit dat het Voorstel kosten bevat die bij de bestaande situatie niet in rekening gebracht
worden, komt de uiteindelijke opbrengst voor de Participant hoger uit (zie ook Bijlage 5).

De werkzaamheden van Tectona
Algemeen
Tectona is met HBM overeengekomen dat zij in beginsel alle voorbereidingen en begeleiding voor de
eindkap in 2018/2019 zal doen en die in rekening zal brengen bij de belanghebbenden (betreft de
teakopstand uit 1998/1999: in totaal ca. 290 hectaren). Die (direct) belanghebbenden bij de eindkap in
2018/19 zijn Tectona zelf (zij heeft ca. 35 hectaren), de plantage (ca. 40 hectaren) en de groep
Participanten in beleggingsobjecten (ca. 220 hectaren).
In dat kader zal de uitvoering van de eindkap en de uitbetaling van de Kapopbrengst van de
opbrengstrechten van de groep Participanten en de afhandeling van de volumegarantie en andere
verplichtingen van HBM worden uitbesteed aan Tectona. Alle kosten die daarmee – in de ruimste zin
van het woord – samenhangen, evenals die welke direct en indirect veroorzaakt worden door het
toezicht door de AFM op de beleggingsobjecten van de Participanten, zullen naar verwachting door
Tectona op de eindkapopbrengst van deze Participanten in mindering worden gebracht.
De werkzaamheden omvatten onder meer:


de voorbereidings- en beheerkosten in Nederland, alsook



zaken als de verkoopbegeleiding,



het inschakelen van marketing partners, en



het laten opstellen van administratie uitgesplitst per Participant in beleggingsobjecten in
Brazilië.

Het totaal van de bovengenoemde voorbereidings- en uitvoeringskosten wordt geraamd op [ca. EUR 2
mln.]
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Ter financiering van een deel van deze activiteiten geeft Tectona Forestry B.V. een obligatielening uit,
groot tot EUR 1,5 mln. De hoogte daarvan komt ongeveer overeen met de Beheerkosten die naar
verwachting bij deze groep Participanten in beleggingsobjecten na de eindkap (rentedragend) in
rekening gebracht gaan worden (zie Bijlage 6: Specificatie kosten Eindkap; onder ‘Overzicht kosten in
Nederland’, onderdeel 6.1 - 6.8). Naast de Beheerkosten worden – volgens de uitgangspunten in het
Voorstel – derhalve ook andere kosten bij deze Participanten in rekening gebracht.
Verplichtingen en garanties
De volgende verplichtingen en garanties vloeien onder meer voort uit het Voorstel:


Tectona verplicht zich om binnen redelijke tijd na de verkoop van de eindkap van de
1998/1999-aanplant een specificatie van de kosten en opbrengsten van de houtverkopen
waarvan de Participant opbrengstrechten heeft, ter beschikking te stellen aan de Participant.



Tectona verplicht zich om voor de participaties met een bestaande volume garantie, wanneer
dit nodig zou zijn, het kapvolume van de eindkap van het gekochte uit het kapvolume van de
garantiereserve aan te vullen tot 216 m3 per hectare.
De volumegarantie houdt – kort weergegeven – in, dat wanneer de gegarandeerde
houtproductie door een Participant in beleggingsobjecten/investeerder niet gehaald wordt,
deze houtproductie wordt aangevuld uit de bij de investering behorende garantiereserve (voor
meer informatie over groeicijfers zie Hoofdstuk 5).



Tectona verplicht zich om voor de participaties met een bestaande schade garantie, wanneer
het gekochte door natuurlijke oorzaken een zodanige schade lijdt dat dit van invloed zal zijn
op de houtproductie, uit de gevormde reserve het gekochte te vervangen door een zelfde
volume aanplant uit hetzelfde jaar en van gelijke kwaliteit als het gekochte.

Beheerwerkzaamheden verricht door HBM en verplichtingen
Inleiding
Alle verkoop-, verwerking-, kap- en overige plantagewerkzaamheden zijn door HBM tegen
marktconforme prijzen uitbesteed aan de plantage.
De onderhoudsverplichting van de verkochte teakopstand, consultancykosten, het onderhouden van
de infrastructuur en alle overige overhead- en plantagekosten komen ten laste van HBM/de plantage.
Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud (dat conform de in dat kader afgesloten overeenkomsten met Participanten
in beleggingsobjecten/investeerders door of namens HBM wordt uitgevoerd) omvat – in het kort –
onder meer de volgende zaken:


het wieden van de grond;



het snoeien van de teakbomen;



het onderhoud van omheiningen, brandgangen, drainagegeulen, interne wegen en bruggen;



het bewaken en beschermen van en toezicht houden op de plantage;



het controleren op en het nemen van maatregelen ter voorkoming van brand, ziekten,
mierenplagen en eventuele andere natuurlijke bedreigingen; het meten en administreren van
voor de groei relevante gegevens; het tussentijds uitkappen van ca. 85% bomen per hectare,
zodat ca. 200 bomen per hectare resteren voor de eindkap. De baten en lasten daarvan zijn
voor rekening en risico van HBM;



het inschakelen van deskundigen en het inwinnen van adviezen bij het treffen van de
voorgaande en de overige bosbouwkundige maatregelen, die noodzakelijk zijn om de
opbrengsten te optimaliseren;
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het jaarlijks uitbrengen van een schriftelijk verslag over de voortgang en de groei van de
teakbomen;



het na tijdige aanmelding vooraf aan de Participant in beleggingsobjecten/investeerder, of een
door hem/haar aangewezen derde – toegang verschaffen tot de plantage.

De door HBM in dat kader afgesloten overeenkomsten met de groep Participanten in
beleggingsobjecten omvat – in het kort – onder meer ook de volgende aspecten:


HBM heeft zich verplicht om alles te doen wat in haar vermogen ligt om de kapopbrengsten te
optimaliseren en de houtproductie tegen een marktconforme kostprijs te verwerken tot
halffabricaten, wanneer dit tot een hogere uitkeerbare opbrengst dan de verkoop van
onverwerkte houtproductie op zou leveren.

Overige aanbiedingen van participaties in het verleden door Tectona
In 2005 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven dat sommige teakinvesteringen onderzocht
zouden gaan worden op mogelijke overtredingen van het verbod op het aantrekken van opvorderbare
gelden door niet-vergunninghoudende ondernemingen. In reactie daarop is Tectona destijds gestopt
met het aanbieden van terugkoopregelingen, die daar onder omstandigheden ook onder zouden
kunnen vallen. Eind 2009 heeft DNB aan Tectona laten weten dat het Teak Garantie Maandplan product
en het Tectona Select product om deze reden inderdaad beëindigd moesten worden.
Binnen het kader van de beeindigingsregeling van beide voornoemde producten heeft Tectona de
participanten die het betrof destijds de keuze aangeboden om de participatie terug te kopen, dan wel
om de terugkoopbepaling af te kopen tegen hetzij een bedrag, hetzij tegen extra teak opbrengsten. In
totaal betrof het ruim 50 hectaren 1998 aanplant. In de loop van 2010 werden alle maandplannen en
participaties met een terugkoopgarantie beëindigd en werden alle koopsommen en afkoopsommen
aan de betrokken participanten uitbetaald.

Belangrijkste markten
Algemene informatie over teakhout
Toepassingen
Teakhout is een populaire houtsoort met vele toepassingen in de bouwnijverheid, meubelindustrie en
de scheepvaart. Het is een van de fraaiste en beste soorten hardhout en bijzonder populair in Azië. Het
hout is vrijwel onderhoudsvrij en hoeft niet bewerkt te worden met verf of impregneermiddelen. Het
brandt niet en ‘werkt’ niet onder invloed van temperatuurverschillen of water.
De vraag naar teakhout wordt daarom verwacht onverminderd groot te blijven (J. Ball en D. Pandey,
Global Overview of Teakplantages, Chiang Mai, 1999).

Groeigebieden
Er zijn niet veel gebieden beschikbaar voor commerciële plantageteelt. Teak is dus een ‘grondstof’ die
niet makkelijk op grote schaal bijgemaakt kan worden.
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Teak stelt hoge eisen aan klimaatcondities en bodem. Deze condities komen alleen in subtropische
gebieden voor (10e - 25ste breedtegraad). Omdat subtropische bodems meestal arm zijn (hevige
regenval spoelt de vruchtbare stoffen weg) en in dichtbevolkte gebieden, kan goede grond effectiever
voor landbouw benut worden.
Goede groei en een hoge kwaliteit van het hout zijn gebonden aan goed ontwaterde, calciumrijke
gronden met een diep profiel; een jaarlijkse neerslag van 1.500 – 2.500 mm, een droog seizoen van 3 5 maanden en een gemiddelde temperatuur (over dag en nacht) van 25 - 28 graden Celsius. Politieke
stabiliteit, FSC-eisen, goede bereikbaarheid i.v.m. de transportkosten en de afwezigheid van
stormgevaar, overstromingsgevaar en orkanen perken de mogelijkheden nog verder in.
De vraag
Hout is, na olie, de meest verhandelde ‘grondstof’ ter wereld. De bevolkingsgroei en het bijbehorende
stijgende wereld GDP zijn enkele belangrijke factoren voor de stijgende vraag naar hout en
houtproducten. Van 1960 tot 2010 steeg de wereldwijde vraag naar hout met meer dan 50%. De
verwachting is dat deze vraag – gerekend van 2010 tot 2020 – met nog eens ca. 6% zal stijgen (bron:
FSC Strategic Review on the future of forest plantations, oktober 2012; behoudend scenario I). Ook de
specifieke vraag naar hardhout zal in de komende jaren naar verwachting blijven toenemen. Het huidige
aanbod van hardhout uit plantages kan in die behoefte niet voorzien.
De belangrijkste afzetmarkt voor teak is (Zuidoost-)Azië. De belangrijkste teak verwerkende landen,
waaronder India, Indonesië en Thailand zijn tevens de grootste gebruikers. De vraag naar teakhout in
India, Indonesië en Thailand is groter dan het binnenlandse aanbod. Myanmar is traditioneel de
belangrijkste leverancier voor deze landen. De import van plantage teak uit Afrika en
(Latijns/Zuid)Amerika is de laatste jaren echter toegenomen.
De regionale markt in Zuid-Amerika voor teakhout is op dit moment nog klein. Door de toenemende
welvaart is de verwachting dat in de toekomst ook in dit werelddeel de vraag toe zal nemen. Brazilië
kent een lange traditie van winning van tropisch hardhout uit het Amazonegebied. Door overexploitatie
en druk van internationale milieuorganisaties neemt de aanvoer van hout uit het Amazonewoud
gestaag af. Het door Tectona geteelde teakhout is daarvoor een goed alternatief.
In december 2014 steeg de Braziliaanse export van hout gebaseerde producten (met uitzondering van
pulp en papier) met ca. 20% in waarde in vergelijking met december 2013, van ca. USD 219 mln. tot ca.
USD 263 mln. De export van tropische gezaagd hout steeg met ca. 39,7% in volume, van ca. 27.200 m³
in december 2013 tot ca. 38.000 m³ in december 2014. De totale waarde van de exportproducten steeg
met ca. 30% van ca. USD 17,3 mln. tot ca. USD 22,5 mln. over dezelfde periode (bron: ITTO TTM Report
16-31 januari 2015; International Timber Trade Organization, www.itto.int).
De oorsprong
Oorspronkelijk komt teak uit het gebied dat delen van Mayanmar (Birma), India, Thailand en Laos
bestrijkt. Het werd op het Indonesische eiland Java geïntroduceerd in de 14e eeuw. Later werd het daar
door de Nederlanders in plantagecultuur gebracht en werd onderwerp van wetenschappelijk
onderzoek. De Nederlanders telen al bijna 400 jaar teak op plantages in Azië. Dit heeft een stortvloed
van studies van koloniale bosbouwkundige diensten en proefstations opgeleverd. Op dit moment groeit
teak goed op plantages, niet alleen in het initiële herkomstgebied (Zuidoost-)Azië, maar ook in andere
delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika, waaronder Brazilië.
Een teakplantage compenseert CO2 uitstoot
Verbranding van fossiele brandstoffen, na miljoenen jaren uit o.a. afgestorven bomen ontstaan, brengt
CO2 in de lucht. Omgekeerd nemen groeiende bomen CO 2 op. Te veel CO2 in de lucht leidt tot
opwarming van de aarde, wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor het klimaat en daarmee voor
de planten- en dierenwereld en het ontdooien van de poolkappen. Dit laatste veroorzaakt een stijging
van de zeewaterspiegel met alle gevolgen van dien. Bestaand bos neemt vrijwel geen CO2 op, maar een
snelgroeiende teakplantage des te meer. Bovendien wordt CO2 in teak, omdat het hardhout is dat niet
snel vergaat, langdurig opgeslagen.
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Een hectare teak neemt (met een hoge jaarlijkse aangroei zoals op de plantage Tectona Agroflorestal
Ltda) gemiddeld ruim 10 ton CO2 per jaar op.
Andere hardhoutsoorten
Andere hardhoutsoorten vormen geen bedreiging voor plantageteak.
De meeste andere hardhoutsoorten zijn ongeschikt voor plantageteelt. Hun groeitijd is te lang, ze zijn
ziektegevoelig of gedijen alleen in een ‘donker’ oerwoud. Op een plantage staan ze in het licht. De
belangrijkste hardhoutsoorten die qua kwaliteit en toepassingsmogelijkheden vergeleken kunnen
worden met plantageteak zijn:


Afrormosia (Ghana, Ivoorkust, Kongo)
Het aanbod hiervan is door schaarste vrijwel nihil.



Azobe (Ivoorkust, Kameroen, Nigeria)
Dit hardhout wordt vooral gebruikt in de waterbouw (o.a. sluisdeuren).



Balau (Borneo)
Deze houtsoort is met uitsterven bedreigd.



Frijo (Amazonegebied)
In Nederland is Frijo zo goed als onbekend. Export gebeurt vooral naar de VS en Engeland. Er
is een groot areaal van aanwezig, waarvoor Maleisische bedrijven in 1997 kapconcessies
hebben gekregen. De meeste daarvan zijn ondertussen gestopt.



Iroko (West Afrika)
Iroko is een met uitsterven bedreigd soort hardhout.



Meranti (Indonesië, Filippijnen, Maleisië)
Is populair in Nederland, wordt veelal gebruikt in de bouw. In de nabije toekomst zal geen
meranti uit de Filippijnen meer te verwachten zijn.



Merbau (Z.O. Azië, vooral Nieuw-Guinea)
Bruikbaar als constructiehout voor binnen en buiten. In Nieuw-Guinea is er een groot areaal
van aanwezig.

De meeste van deze houtsoorten zijn ongeschikt voor commerciële plantageteelt en worden voor het
grootste deel uit natuurbos gekapt. Ten gevolge van stringentere wetgeving, het ontbreken van FSCcertificering en overkap zal het aanbod van de meeste hardhoutsoorten over ca. 5 à 10 jaar naar
verwachting vrijwel wegvallen.
Alternatieven
Alternatieven voor plantageteak zijn er vrijwel niet.
Vanwege de hoge prijs van hardhout tracht men al jaren alternatieven voor hardhout te ontwikkelen.
Zo wordt zachter hout voorzien van een coating of geïmpregneerd met creosoot of andere chemische
middelen, met als nadelen hun schadelijkheid voor het milieu en hun beperkte duurzaamheid.
Ook probeerde men via stomen, koken en persen zachthout te verharden. Met het zogenaamde
Platoproces kan van goedkoop zachthout (bijv. populier) door verhitting ‘hardhout’ worden geperst.
Dit hout kan in de bouw en in waterscheidingen worden toegepast. Voor andere toepassingen van
hardhout is dit verduurzaamd hout minder geschikt. De prijs ervan ligt daardoor op ca. 40% van
bijvoorbeeld meranti en op ca. 15% van Birmees teak. Tot nu toe is het Platoproces commercieel niet
erg succesvol. Ook kunststoffen leggen het af tegen de oogstrelende natuurlijke producten.
Grootschalige overgang naar substituten valt niet te verwachten vanwege de bewezen kwaliteiten van
hardhout. Bovendien ligt het meer in de lijn van de verwachting dat voor hout (als tweede ‘grondstof’
van de wereld) slechts geleidelijk substituten gevonden en geaccepteerd zullen worden.
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De Mato Grosso in Brazilië
De Mato Grosso in Brazilië ontwikkelt zich tot een groot teakgebied waarin in de toekomst afzet en
verdere verwerking zich naar verwachting sterk zullen ontwikkelen, met een positief effect op de
houtopbrengsten.
Vanaf eind jaren zeventig hebben de gebroeders Veit in Caceres (Mato Grosso) een tiental jaren lang
teak aangeplant. De ervaringen van de gebroeders Veit en de beschikbaarheid van zaad van hun
plantage hebben nieuwe aanplant door anderen gestimuleerd. Sindsdien zijn er diverse initiatieven van
de grond gekomen, waaronder dat van Tectona.
De Braziliaanse overheid stimuleert teakaanplant met speciale regelingen, zoals plantsubsidies. In 2007
is het teakareaal in Brazilië gegroeid tot meer dan 100.000 hectaren, waarvan meer dan de helft in de
Mato Grosso is gelegen. Daarmee is de Mato Grosso het grootste teakgebied buiten Azië geworden.
In de Mato Grosso ligt het grootste moerasgebied ter wereld, met een oppervlak vele malen groter dan
Nederland. Door het ontbossen in de afgelopen decennia van de Mato Grosso neemt de bodem minder
regenwater op en ontstaat er erosie waardoor er grond met het water wegspoelt. De rivieren komen
voor een groot deel uit in de Pantanal die daardoor langzaam begint dicht te slibben. De teakplantages
die de afgelopen tien tot twintig jaar in de Mato Grosso zijn gekomen beslaan meer dan 500 km² en
beginnen effect te sorteren op de waterbeheersing in de bovenstroomgebieden van de Pantanal. Door
de aanplant van bomen wordt het water weer beter door de bodem opgenomen en wordt erosie
tegengegaan.
De bosbouwsector is de vier na grootste sector in de staat Mato Grosso, genereert een groot deel van
de inkomsten voor ca. 40 gemeenten en geeft werk aan meer dan 100.000 mensen. Mato Grosso staat
op de derde plaats voor wat betreft hoeveelheid houtproductie in Brazilië (ca. 1.033.000 m³ per jaar)
(bron: ITTO TTM Report 16-31 januari 2015; International Timber Trade Organization, www.itto.int).

Brazilië
Brazilië is een federale republiek in Zuid-Amerika. De totale oppervlakte van het land bedraagt ruim 8,5
miljoen km². Brazilië is daarmee ongeveer 240 keer zo groot als Nederland. Qua grootte is Brazilië het
vijfde land van de wereld en beslaat ca. 47% van het Zuid-Amerikaanse continent. Met uitzondering van
Chili en Ecuador grenst Brazilië aan alle landen van Zuid-Amerika en – met een kustlengte van 7.920 km
– in het oosten aan de Atlantische Oceaan.
Brazilië heeft veel akkerland, bossen en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. Het land heeft een
unieke flora en fauna en staat vooral bekend om het gebied rond de Amazone, het grootste regenwoud
ter wereld. Hier vind je ongeveer de helft van de 5 miljoen planten en dieren die er op de wereld leven.
Brazilië heeft ongeveer 200 miljoen inwoners (schatting 2014), waarvan de meerderheid in de grote
steden woont. Het Portugees is de nationale taal. De inwoners van Brazilië zijn afstammelingen van
diverse rassen. De meerderheid van de Braziliaanse bevolking is rooms-katholiek.
De overheidsstructuur bestaat uit 3 niveaus: federaal, deelstaat en gemeentelijk. Elk niveau heeft eigen
specifieke wettelijke bevoegdheden. Het land bestaat uit een federaal hoofdstedelijk district en 26
deelstaten. Er zijn meer dan 5.500 gemeenten.

De federale grondwet van 1988 stelt dat het nationale gezag wordt bekleed door een president, die
voor een periode van vier jaar rechtstreeks wordt gekozen met een eenmalige mogelijkheid tot
herverkiezing voor nogmaals vier jaar. De president benoemt de leden van het kabinet. Sinds 2011 is
Dilma Rousseff de president van Brazilië. Zij is de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van
het land. De wetgevende macht – het Congres – bestaat uit twee Kamers: de Senaat met 81 zetels en
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de Kamer van Afgevaardigden met 513 zetels. De Kamer van Afgevaardigden bestaat uit een gewogen
vertegenwoordiging van de 26 deelstaten en het federale district.
Brazilië heeft een leidende politieke rol in Zuid-Amerika. Het land behoort zowel tot de G20, de groep
van belangrijkste economieën, als tot de G77, de groep van ontwikkelingslanden. Deze groep
ontwikkelingslanden strijdt onder meer voor afschaffing van de agrarische subsidies in de rijke landen.
Ook maakt het land deel uit van Mercosur. Mercosur is een economisch samenwerkingsverband waarin
Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay en Venezuela zich hebben verenigd en is opgericht in 1991. Het
doel van de organisatie is om vrije handel en vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal te
bevorderen. Met circa 366 miljoen inwoners en een gezamenlijk BBP van meer dan 3.000 miljard dollar
vormt Mercosur de vijfde 'interne markt' ter wereld, na de EU, de VS, China en Japan.
De seizoenen in Brazilië zijn omgekeerd aan die in Nederland. Het klimaat varieert over het algemeen
van tropisch in het noorden van Brazilië met een constante temperatuur van ca. 28 graden, tot een
gematigd klimaat in het zuiden waar ook af en toe sneeuw valt. De zomer loopt van de maanden
december tot en met februari.
De Braziliaanse munteenheid is de Real, meervoud Reais.

Toekomstige activiteiten
Tectona gaat in de toekomst haar activiteiten en investeringen naar verwachting verder uitbreiden. De
komende jaren kunnen onder meer investeringen worden gedaan om gronden aan te kopen en teak of
andersoortige producten/gewassen aan te planten. De omvang van de totaal te ontwikkelen en te
verwerven gronden zullen onder meer afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. De uitbreidingen
kunnen gaan zorgen voor een betere spreiding van haar investeringen en in de toekomst continuïteit
van de (hout)afzet waarborgen. Tectona zal de komende periode voortdurend actief zijn met
onderhandelingen met (externe) partijen en het opsporen en benutten van kansen die zich in de markt
voordoen.
Omdat slechts weinig subtropische grond voldoet aan de vereisten voor een hoogwaardige plantage en
het dus een schaars product is, blijft Tectona voortdurend op zoek naar verdere
uitbreidingsmogelijkheden. Een van de aspecten daarbij die een grote rol spelen is dat boeren niet snel
geneigd zijn hun beste grondstukken te verkopen en er in beginsel dus een behoorlijke premie boven
de gangbare grondprijzen betaald moet worden.
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HOOFDSTUK 4. HET PROJECT
Inleiding
De plantage Tectona Agroflorestal Ltda ligt in de staat Mato Grosso in Brazilië in de buurt van Tangará
da Serra en is kadastraal geregistreerd bij het eerste Officio do Notas e Registros de Imoveis de Comarca
de Tangará da Serra MT.
De Plantage heeft een vrijwel ideaal klimaat en uitstekende bodemcondities voor een snelle en
omvangrijke groei van teakhout. De groei in de eerste vijftien jaar toont dit overduidelijk aan (zie
Hoofdstuk 5).
De grond en de teakaanplant op de plantage zijn onbezwaard eigendom van Tectona Agroflorestal Ltda.
Tot eind 2009 bood ook HBM, dochtermaatschappij van Tectona, investeringen in haar plantage
Tectona Agroflorestal Ltda aan in de vorm van een opbrengstrecht bij de eindkap van houtopstand.
Deze Participanten in beleggingsobjecten van HBM hebben niet de kadastrale eigendom van de grond
en de bomen, maar hebben een opbrengstrecht gekocht van de teakopstand uit 1998/1999.

Per de datum van dit memorandum bezit Tectona Agroflorestal Ltda in totaal ca. 1.150 hectaren grond,
waarvan op dit moment in totaal ca. 350 hectaren met teak zijn aangeplant (op Fazenda Alvorado en
Fazenda Pau d’Alho, die deel uitmaken van de Plantage). De volgende onderverdeling is te maken:


Fazenda Alvorado omvat ca. 800 hectaren grond, waarvan ca. 290 hectaren met teak zijn
aangeplant (aanplant 1998/1999);



Fazenda Pau d’Alho: omvat ca. 350 hectaren grond, waarvan ca. 60 hectaren met teak zijn
aangeplant (aanplant 2004);

De plantage bestaat – naast bovengenoemde teakopstand van in totaal ca. 350 hectaren – uit
natuurgebieden met een bijzondere waarde. Op Fazenda Alvorado ligt een bijna ondoordringbaar
gebied met door oorspronkelijk bos overwoekerde kalkrotsen (‘Mata da Proia’). De metershoge
kalkrotsen zijn het restant van bezinksels van dode schelpdieren uit de tijd, miljoenen jaren geleden,
dat de Mato Grosso de bodem van een zee vormde.
De plantage ligt op ca. 40 kilometer van Tangara da Serra, een plaats met ongeveer 60.000 inwoners.
Tangara da Serra is een uitgestrekte plaats, die zelfs een indianenreservaat ter grootte van de provincie
Gelderland herbergt. In dit reservaat wonen ca. 600 mensen op drie verschillende plaatsen.
De locatie van de plantage is ook te bekijken via het programma Google Earth. De plantage is te vinden
in het gebied met coördinaten (Zuid 14 graden, 40-45 minuten; West 57 graden, 50-58 minuten). Het
gebruikte (foto)materiaal kan enkele jaren oud zijn. Tectona heeft ook een aantal overzichtsfoto’s bij
de plantage kunnen plaatsen. De omgeving van de plantage, zoals op ca. 40 kilometer afstand de plaats
Tangara da Serra, is duidelijk waarneembaar (zie ook de overzichtskaarten in Fout! Verwijzingsbron niet
evonden.).

De geschiedenis en ontwikkeling van de plantage
De plantage is destijds met eigen middelen opgezet en gefinancierd. De nadruk lag dan ook op bosbouw
en niet primair op het aantrekken van beleggers. Een aantal jaren na aanvang bereikte de plantage –
deels mede gefinancierd door de uitgifte van beleggingsobjecten door Tectona en later HBM in de jaren
2003-2009 – een omvang van in totaal ca. 3.000 hectaren (voor een deel bestaande uit
grond/natuurgebied en een deel uit teakopstand). Een deel van de aanplant en gronden werd later
weer verkocht.
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a) Aankoop 1.550 hectaren grond en teakaanplant
In 1997: start van de plantage door Tectona (destijds 100% van de aandelen in de plantage) en aankoop
van ca. 1.550 hectaren grond, bestaande uit:


Fazenda Alvorado:

ca. 800 hectaren grond;



Fazenda Pau d’Alho:

ca. 350 hectaren grond;



Fazenda Sao Jose:

ca. 400 hectaren grond.

In 1998/1999 werden op de plantage in totaal ca. 945 hectaren teak aangeplant op:


Fazenda Alvorado in 1998/1999, en ook op



Fazenda Sao Jose in 1999, welke destijds weer verkocht is.

Medio 2003: start aanbieding Participaties in beleggingsobjecten door Tectona en later door HBM.
Tussen 2003 en 2009 werden deze Participaties aangeboden en verkocht met betrekking tot in totaal
ca. 250 hectaren teakopstand. Per de datum van dit memorandum hebben de huidige Participanten in
beleggingsobjecten allen een opbrengstrecht van de teakopstand uit 1998/1999.
Medio 2004 verkrijgt HBM 100% van de aandelen in de plantage. Tectona houdt vervolgens 47% van
de aandelen in HBM. Vianen Vastgoed B.V. (48%) en de heer ir. L Smit, plantagedirecteur (5%)
verwerven de overige aandelen in HBM.
In 2004 werden ca. 166 hectaren teak aangeplant op Fazenda Pau d’Alho, op ca. 1 kilometer afstand
van de 1998/1999-aanplant, die in 2004 bij de Plantage is gevoegd.

b) Aankoop 1.400 hectaren grond en teakaanplant
In 2004/2005: aankoop van Fazenda Netolandia met ca. 1.400 hectaren grond.
In 2005 werden in totaal ca. 248 hectaren teak aangeplant.
In 2006 is ca. 75 ha aangeplant.
In 2007 is ca. 82 ha aangeplant.
De 2005-, 2006- en 2007-aanplant heeft plaatsgevonden op Fazenda Netolandia. Deze Fazenda ligt op
5 kilometer van de overige aanplant. De Fazenda Netolandia werd in [2010] verkocht.

c) Verkoop
In 2010 werd een gedeelte van de plantage verkocht aan een groot internationaal bosbouwbedrijf.

d) Eindkap 2018/2019
De eindkap van (een deel van) de teakopstand/percelen uit 1998/1999 zal naar verwachting in 2018
beginnen en waarschijnlijk uiterlijk in 2020 afgerond kunnen worden. Het jaar van de eindkap wordt in
beginsel bepaald op 20 jaar na de aanplant, maar kan onder meer door overmacht of om dwingende
bosbouw technische, logistieke of economische redenen uitgesteld worden, conform de in dat kader
afgesloten overeenkomsten met investeerders.

Algemene plantagewerkzaamheden
Veldvoorbereiding
Een FSC-gecertificeerde plantage kan niet aangelegd worden in een bestaand maagdelijk bosgebied. In
de Mato Grosso betreft het daarom meestal weiland of akkerland dat al 20 tot 30 jaar geleden in cultuur
gebracht is. De plantage Tectona Agroflorestal is aangelegd op grond die gedurende ca. dertig jaar
overwegend als weiland in gebruik is geweest.
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Eerst worden de schaduwpalmen verwijderd of naar een gedeelte van de plantage dat ongeschikt voor
teak is, gebracht. Daarna wordt het gras verwijderd met 32”-schijven. Met 20”- schijven wordt het
gebied vervolgens geëgaliseerd. Wanneer er compacte bodemlagen in bepaalde gebieden zijn, is het
nodig de bodem met een speciale ploeg diep open te maken. In een later stadium wordt in deze
gebieden een groenbemester tussen de bomen geplant, waarvan de afgestorven wortels, nadat de
groenbemester weer verwijderd is, de bodem open houden.

Om gemechaniseerde veldbewerkingen mogelijk te maken, moeten wegen en bruggen aangelegd
worden, evenals opslag- en onderhoudsplaatsen voor tractoren, vrachtwagens, shovels en ander
bosbouwmaterieel. Daarnaast zijn watertorens en putten (van 100 tot 150 meter diep) nodig,
administratie- en woonruimten, maar ook bijvoorbeeld een aansluiting op het elektriciteitsnet.
In het overwegend lichtglooiende gebied van de plantage worden, om erosie te vermijden, hoogtelijnen
aangelegd van ruim een meter hoog. Deze slijten gedurende de groeitijd van de bomen langzaam weg.

Het planten
Het zaad komt van geselecteerde bomen op de bijna 30 jaar oude teakplantage Florestal Caceres. Per
hectare is ca. 3 kilogram zaad nodig. Het zaad wordt in een kweektuin gezaaid, 4-6 maanden voor het
planten. Daarna gaan de uitgegroeide plantjes in een plantpotje, waarbij de wortels met een
wateraantrekkende gel ingesmeerd worden. Daarna worden de plantjes in het veld in een (vanaf 2004)
3 bij 3 meter verband geplaatst.

Wieden
Teak groeit het best in het volle licht, dus is het van groot belang de jonge opstand vrij van onkruid te
houden. Dat kan de plantjes overwoekeren, vervormen, beschadigen en de groei onderdrukken. In het
eerste jaar worden de rijen daarom zes keer gemechaniseerd [geslashed].
In het tweede jaar gebeurt dit vier keer en in het derde jaar twee keer. Een cirkel van 50 cm rond de
stam wordt handmatig vrij van onkruid gehouden. Dit gebeurt het eerste jaar drie keer en het tweede
en derde jaar twee keer.

Bemesting
De bodemvruchtbaarheid van de plantage is zo hoog dat bemesting over het algemeen niet nodig is.
Een uitzondering daarop is het toevoegen van fosfor, nodig voor bladvorming aan het begin van het
regenseizoen. Tijdens het jarenlange gebruik van de bodem als weiland voor vleesteelt is een groot deel
van de aanwezige fosfor in het vlees van het slachtvee afgevoerd.

Brandwacht
Na het vijfde jaar is een teakboom redelijk bestand tegen brand, maar een brand verzwakt de boom en
veroorzaakt negatieve bijverschijnselen. Omdat de verdorde bladeren op de grond tijdens de droge
periode een brandbaar tapijt vormen, zijn brandpreventiemaatregelen nodig. Behalve maatregelen als
brandgangen tussen de percelen (ca. 40 hectare groot) is ook een actieve brandwacht die de
beschikking heeft over spuitwagens en watertorens noodzakelijk. Op een speciaal daarvoor gebouwde
toren houdt een wacht, die beschikt over een radioverbinding, de plantage in de gaten.
Het risico van brand is er vooral in het droge winterseizoen. De bomen verliezen dan hun bladeren en
die vormen een brandbaar bladertapijt op de bodem. Alhoewel in beginsel op geen enkele plantage in
de Mato Grosso ooit brand is geweest, vormt het wel een risico waar maatregelen tegen genomen
moeten worden. Brede bandgangen die de plantage doorkruisen, moeten voorkomen dat een brand
naar een ander perceel over kan slaan. Watervoorraden in grote cilinders en in verrijdbare tanks met
een spuitinrichting zijn beschikbaar om snel in te kunnen grijpen. Om al in een vroeg stadium een brand
te kunnen ontdekken, is er op het hoogste punt van de plantage een 24-uurs brandwacht die op een
toren die de hele 98/99 aanplant kan overzien. De brandwacht staat in verbinding met anderen die snel
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opgeroepen kunnen worden om in te grijpen. Wanneer er toch in een teakplantage een brand uit zou
breken, dan is die funest voor jonge bomen. Oudere bomen leiden wel schade, maar omdat de
hardhouten kern in beginsel niet brandt, gaat niet de hele boom verloren.

Bewaking tegen diefstal
Wanneer de commerciële waarde van de bomen toeneemt, neemt ook het risico van diefstal toe.
Weliswaar is er (nog) geen onderhandse markt in Brazilië voor teakhout en is de regio zeer dun bevolkt,
maar dit vormt geen garantie dat diefstal niet voor kan komen. In de begroting van de plantagekosten
is daarom na [2012] een budget voor bewaking opgenomen.

Ziekte- en plagenbestrijding
Omdat teak geen inheemse plant is, zijn de natuurlijke vijanden van teak niet aanwezig. Sommige
bedreigingen, zoals schimmels die bij een hoge luchtvochtigheid optreden, worden voorkomen door
voldoende te dunnen waardoor er meer licht tussen de bomen valt en het bos goed doorlucht wordt.
Nesten van blad etende mieren worden doorlopend door bestrijdingsteams opgespoord en vernietigd.
Om verdachte verschijnselen snel te kunnen onderzoeken en behandelen is er bijvoorbeeld een
samenwerkingsverband met specialisten van de bosbouwuniversiteit in Viçosa (Brazilië).

Zijtakken verwijderen
In een goede kwaliteit hout komen geen knoesten voor veroorzaakt door zijtakken. Eenmaal per jaar
worden daarom de zijtakken tot maximaal de halve hoogte van een boom weggesnoeid. Een andere
reden voor het verwijderen van zijtakken is dat de aangroei op de stam vooral plaatsvindt onder de
zijtakken en voornamelijk de eerste 8 - 11 meter van de stam de commerciële waarde van de boom
bepalen.

Dunnen
Kwalitatief hoogwaardig en tijdig dunnen (verwijderen van bomen) is zeer belangrijk voor het
optimaliseren van de waarde van de eindkap. Te laat dunnen veroorzaakt groeistilstand (stress) omdat
de bomen elkaar verdringen, het creëert gunstige omstandigheden voor schimmels en vergroot het
risico van compactie van de grond. De kwaliteit van het dunnen wordt bepaald door de selectie van de
te verwijderen bomen. Wanneer willekeurig om en om een boom verwijderd wordt (het zgn.
systematisch dunnen), verdwijnt ook de helft van de potentiële bomen voor de eindkap. De selectie
van dunningsbomen gebeurt door speciaal opgeleide teams. Criteria zijn de stamvorm tot 8 - 11 meter,
de diameter van de stam en de spreiding van de resterende bomen in de buurt.
De omvang en het ideale moment van dunnen wordt bepaald door de feitelijke situatie van het bos.
Daarbij wordt gelet op het basal area (de optelling van alle boomoppervlakte per hectare) en de mate
waarin het bladerdek gesloten is. Dan is de maximale fotosynthese bereikt, maar neemt ook de kans
op schimmels, groeistress en compactie van de bodem toe. Globaal kan gezegd worden dat bij goede
groeiresultaten na 4 jaar ca. 60% van de bomen resteert en na 7 jaar ca. 45%. Na 10 jaar is dit ongeveer
30%. Bij de eindkap wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hout op een zo laag mogelijk aantal bomen.
Een hogere diameter van de stam geeft immers een hogere m³-prijs voor de houtproductie. Het aantal
bomen per hectare dat voor de eindkap resteert, is naar verwachting ca. 200 in jaar 20 of 130 - 160 in
jaar 25.

Onderhoud infrastructuur
Hierbij hoort onder andere het onderhoud van gebouwen, wegen en bruggen, die vaak te lijden hebben
onder hevige regenbuien. Ook het [slashen] van onkruid en gras langs wegen en het onderhouden van
hekwerk zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden.
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Herstel natuurlijke reserve
Het FSC vereist – op grond van Braziliaanse ecologische wetgeving – het terugbrengen in natuurlijke
staat van minimaal 20% van het grondgebied, inbegrepen een strook van 50 meter langs kreken. Deze
gebieden behoren aaneengesloten te zijn om de doorgang voor dieren mogelijk te maken. De plantage
heeft een milieustudie laten uitvoeren en beschikt over een milieuvergunning met een goedgekeurd
plan voor het herstel van de natuurlijke reserve.

Metingen
Op willekeurige plaatsen zijn in ieder perceel representatieve meetplotjes uitgezet. De bomen daarvan
worden ieder jaar door zowel de het bosbouwbedrijf zelf als door mensen van de bosbouwuniversiteit
van Viçosa gemeten. Ook wordt uit ieder perceel een boom omgezaagd en wordt van de bladeren, de
takken en de stam bepaald hoeveel essentiële stoffen (calcium, fosfor, etc.) er in voorkomen. Deze
metingen bepalen mede het dunningsbeleid en de noodzaak van eventuele bemestingen.

Testen
Er worden – op grond van literatuurstudies – doorlopend testen gedaan om
onderhoudswerkzaamheden te kunnen optimaliseren. Ook worden testen gedaan met klonen. Die
klonen zijn afkomstig van bomen die het bij de groeiomstandigheden op de plantage buitengewoon
goed doen. De genetische eenvormigheid van de klonen kent echter ook risico’s die onderzocht moeten
worden alvorens er op grote schaal mee gewerkt kan worden. Genetische eenvormigheid betekent
namelijk ook, dat niet alleen de positieve factoren maar ook een eventuele kwetsbaarheid bij alle
klonen voorkomt. Het streven is dan ook te komen tot een reeks klonen afkomstig van verschillende
bomen, geselecteerd op extra groeipotentieel.

Veldwerkers
Het aantal veldwerkers, nodig voor handmatige werkzaamheden als wieden, zijtakken verwijderen e.d.,
is vooral hoog in de eerste jaren. Daarna veroorzaken dunningen en de eindkap een piek in het aantal
benodigde veldwerkers.
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HOOFDSTUK 5. FINANCIEEL OVERZICHT
Algemeen
In dit hoofdstuk worden de financiële uitgangspunten gepresenteerd en toegelicht die ten grondslag
liggen aan de investeringen in de vennootschap, de investeringen in het project/de plantage en aan de
uitgifte door Tectona van de Obligaties. Omdat wijzigingen en aanpassingen onlosmakelijk verbonden
zijn aan projectontwikkelingen kunnen de in dit memorandum genoemde cijfers en plannen anders
uitvallen dan geprognosticeerd. De cijfers zijn afgerond.
De financiële gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op ten tijde van de opmaak van het
memorandum door het management van de vennootschap gemaakte inschattingen; deze zijn tevens
gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het Voorstel dat aan de Participanten in
beleggingsobjecten is/wordt voorgelegd zoals in het voorgaande beschreven. Indien slechts een deel
van deze Participanten het Voorstel accepteert, kunnen de in dit memorandum genoemde cijfers en
plannen anders uitvallen dan geprognosticeerd.

Historische financiële informatie
Tectona Forestry B.V. is opgericht op 17 november 1995.
Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan een kalenderjaar. Het meest recente boekjaar eindigt
op 31 december 2014. Een accountant zal de jaarrekening controleren. Aan het begin van het nieuwe
jaar wordt een verslag gemaakt over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening wordt opgesteld met
inachtneming van de wettelijke vereisten en op basis van in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling en zal verkrijgbaar zijn ten kantore van de
vennootschap
In Bijlage 4 is de [historische balans 2013] opgenomen.
Per de datum van dit memorandum heeft Tectona een eigen vermogen van ruim EUR 5 mln.
Een taxatierapport uit 2009 van de plantage is via de website www.tectonaforestry.nl te downloaden.
Een deel van de daarin opgenomen percelen/plantages is destijds verkocht. Dit rapport is op een aantal
punten niet meer actueel.

Investering en financiering
Tectona is met HBM overeengekomen dat zij in beginsel alle voorbereidingen en begeleiding voor de
eindkap in 2018/2019 zal doen en die in rekening zal brengen bij de belanghebbenden (betreft de
teakopstand uit 1998/1999: in totaal ca. 290 hectare). Die (direct) belanghebbenden bij de eindkap in
2018/19 zijn Tectona zelf (zij beheerd ca. 35 hectare voor eigen rekening en risico), de plantage (ca. 35
hectare) en de groep Participanten in beleggingsobjecten (ca. 220 hectare).
In dat kader zal de uitvoering van de eindkap en de uitbetaling van de Kapopbrengst van de
opbrengstrechten van de groep Participanten en de afhandeling van de volumegarantie en andere
verplichtingen van HBM worden uitbesteed aan Tectona. Alle kosten die daarmee – in de ruimste zin
van het woord – samenhangen, evenals die welke direct en indirect veroorzaakt worden door het
toezicht door de AFM op de beleggingsobjecten van de Participanten, zullen naar verwachting door
Tectona op de eindkapopbrengst van deze Participanten in mindering worden gebracht.
De werkzaamheden omvatten onder meer:


de voorbereidings- en beheerkosten in Nederland, alsook



zaken als de verkoopbegeleiding,



het inschakelen van marketing partners, en

- XL -

Algemene Voorwaarden


Versie 15032012

het laten opstellen van administratie uitgesplitst per Participant in beleggingsobjecten in
Brazilië.

Het totaal van de bovengenoemde voorbereidings- en uitvoeringskosten wordt geraamd op [ca. EUR 2
mln.]
Ter financiering van een deel van deze activiteiten geeft Tectona Forestry B.V. een obligatielening uit,
groot tot EUR 1,5 mln. De hoogte daarvan komt ongeveer overeen met de Beheerkosten die naar
verwachting bij deze groep Participanten in beleggingsobjecten na de eindkap (rentedragend) in
rekening gebracht gaan worden (zie Bijlage 6: Specificatie kosten Eindkap; onder ‘Overzicht kosten in
Nederland’, onderdeel 6.1 - 6.8). Naast de Beheerkosten worden – volgens de uitgangspunten in het
Voorstel – derhalve ook andere kosten bij deze Participanten in rekening gebracht.
Over de Beheerkosten wordt bij de Participanten in beleggingsobjecten tevens 6% rente in mindering
gebracht op de Kapopbrengst. De middels de obligatielening gefinancierde kosten worden derhalve –
volgens planning –op de Kapopbrengst van deze Participanten in mindering gebracht en uit die
inhoudingen worden volens de huidige planning de Obligaties afgelost.
Tectona zal – in de toekomst – mogelijk meerdere categorieën of klassen financiële producten uitgeven
om (een deel van) haar activiteiten en investeringen te financieren.
De komende jaren kunnen investeringen worden gedaan om projecten aan te kopen en te ontwikkelen
en mogelijk te combineren. De omvang van de totaal te ontwikkelen en te verwerven
projecten/onroerend goed en de ontwikkelingsmogelijkheden zullen onder meer afhankelijk zijn van
de hoogte van het in totaal aan te trekken kapitaal en de marktomstandigheden.

Prognose 2015-2020
Balansprognose
Dit onderdeel geeft een overzicht van de balansprognose gedurende de looptijd van de obligatielening.
Het overzicht is gebaseerd op een aantal verwachtingen en aannames zoals die op datum van het
memorandum gelden.
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Exploitatieprognose
Dit onderdeel geeft een overzicht van de exploitatieprognose gedurende de looptijd van de
obligatielening. Het overzicht is gebaseerd op een aantal verwachtingen en aannames ten aanzien van
de jaarlijkse inkomsten en uitgaven, zoals die op datum van het memorandum gelden.

Toelichting exploitatieprognose:
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Netto omzet


Bruto marge

HBM is in 2015 en 2016 naar verwachting bezig met de laatste dunning van de teakopstand uit 1998/99.
Dit levert de plantage per jaar naar verwachting ca. EUR 400.000 op.
Daarnaast heeft de plantage ca. 800 hectaren grond verpacht voor ca. EUR 40.000 per jaar.
Bedrijfskosten


Kosten niet ten laste beleggers

Dit zijn de kosten die niet ten laste worden gebracht van de Participanten in beleggingsobjecten. Deze
Participanten zijn in het bezit zijn van de opbrengstrechten op teakopstand uit het plantjaar 1998/1999
op de Plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië.


Plantage voorbereiding eindkap; voorbereiding admin. eindkap; AFM/consultancy/eindkap

[Deze kosten bestaan met name uit de reeds genoemde Beheerkosten, vermeerderd met 6%
rentekosten daarover]. Dit betreft onder meer de kosten die samenhangen met de voorbereiding en
begeleiding van de eindkap en de uitbetaling van de Kapopbrengst van de opbrengstrechten van de
groep Participanten, evenals die welke direct en indirect veroorzaakt worden door het toezicht door de
AFM op de beleggingsobjecten van de Participanten, en die naar verwachting door Tectona op de
eindkapopbrengst van de Participanten in mindering worden gebracht.
Tot 2019 zullen er geen inkomsten zijn voor deze Participanten, terwijl er jaarlijkse kosten zijn die bij
de Participanten in rekening gebracht worden, maar die pas bij de eindkap geïnd kunnen worden. Over
deze financiering van de Beheerkosten wordt een rente van 6% per jaar in rekening gebracht..


Personeel en kantoorkosten; overige bedrijfskosten

Deze bestaan onder meer uit operationele kosten die door de vennootschap worden gemaakt,
waaronder salarissen, kantoorkosten, professionele vergoedingen (bijvoorbeeld voor juridische of
accountancykosten), vervoerkosten, onkosten, (voorbereidings)kosten inzake de verkoop van
hout/teak, inventarisatie/ administratiekosten inzake beleggingsobjecten, alsook marketingkosten
voor het voorlichten, aanwerven en geïnformeerd (blijven) houden van potentiele en bestaande
relaties en investeerders.
Overig


Resultaat deelneming in HBM

Dit betreft de dividenduitkering uit de deelneming in HBM, uit het bedrijfsresultaat van de plantage.


Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

HBM heeft EUR 2,6 mln. uitgeleend tegen 5% rente. Dit levert jaarlijks EUR 130.000 aan rente inkomsten
op. Het rentepercentage wordt betaald per 1 januari 2012. De leningen zijn aflossingsvrij. Er zijn geen
zekerheden gesteld.


Rentelasten en soortgelijke kosten

Dit betreft onder meer de kosten die door de vennootschap naar verwachting worden gemaakt
vanwege het uitkeren van de rentevergoedingen aan de Obligatiehouders (afgeronde cijfers).

Liquiditeitsprognose
De liquiditeitsprognose van de vennootschap laat een overzicht zien van de feitelijke geldstromen die
naar verwachting in de loop van de boekjaren binnenkomen en uitgaan. Ontvangsten en uitgaven
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het overzicht geeft inzicht in de
mogelijkheden tot het betalen van de jaarlijkse rente aan de Obligatiehouders en het terugbetalen van
de Obligaties aan het einde van de looptijd. Onder het overzicht zal een korte toelichting worden
gegeven.
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Toelichting liquiditeitsprognose:


Kosten t.b.v. beleggers

Deze kosten bestaan uit de volgende onderdelen (zie ook bij de exploitatieprognose):
-

Plantage voorbereiding eindkap;

-

Voorbereiding admin. eindkap;

-

AFM/consultancy/eindkap;
en:



-

Personeel en kantoorkosten;

-

Overige bedrijfskosten.

Kosten niet ten laste van beleggers

Dit zijn de kosten die niet ten laste worden gebracht van de Participanten in beleggingsobjecten.


Teakopbrengsten naar beleggers

Dit betreft de verwachte netto uitkering aan de Participanten in beleggingsobjecten bij uitvoering van
het Voorstel (zie Hoofdstuk 3). De genoemde bedragen EUR 6,9 mln. in 2019 en EUR 6,9 mln. in 2020
zijn tezamen EUR 13,8 mln.
De verwachte netto uitkering per hectare (Bijlage 5) bij uitvoering van het Voorstel bedraagt ca. EUR
62.900. Uitgaande van 220 hectaren (waar de Participanten in beginsel een opbrengstrecht op hebben)
x EUR 62.900 maakt in totaal ca. EUR 13,8 mln.


Aflossen obligaties
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De Hoofdsom van de Obligaties wordt – volgens planning – in 2020 geheel afgelost.


Rentenkosten obligaties

Dit betreft onder meer de kosten die door de vennootschap naar verwachting worden gemaakt
vanwege het uitkeren van de rentevergoedingen aan de Obligatiehouders (afgeronde cijfers).


Belastingen

Dit betreft onder meer de vennootschapsbelasting.
Dividenduitkering van HBM*)


In 2018 krijgt de plantage naar verwachting de eerste eindkapopbrengsten van in totaal ca. 35
hectaren binnen, begroot op ca. [EUR 1.000.000 in 2018 en 2019].



In 2018 krijgt Tectona naar verwachting de eerste eindkapopbrengsten van in totaal ca. 35
hectaren binnen, begroot op ca. [1.000.000 euro in 2018 en 2019].



De prognoseopbrengst van de teakopstand waar Tectona in totaal zelf rechthebbende op is in
2018 en 2019, bedraagt in totaal naar verwachting [ruim EUR 3 mln.].



Uit aan Beleggers doorbelaste kosten

De kosten van Tectona worden bij de eindkapopbrengst in rekening gebracht. Deze kosten zijn gelijk
aan het totaal van de hierboven opgesomde verwachte kosten onder ‘Kosten t.b.v. beleggers’ (ca. EUR
1.770.000 + ca. EUR 1.770.000 = ca. EUR 3.540.000.
Overig


In 2017 wordt verwacht dat een escrow account van ca. EUR 550.000 voor de helft vrijvalt –
inzake de verkoop van een deel van de plantage – en dan zal worden uitbetaald aan HBM.

Ontwikkelingen en resultaten op de plantage
Terugblik op de afgelopen jaren
2009 en 2010
Vanaf 2009 dekten de opbrengsten uit tussenkappen en CO2-rechten de vaste plantagekosten. In 2009
en 2010 bijvoorbeeld kon de plantage zich bedruipen uit de verkoop van dunningshout. Het resultaat
daarvan was op zichzelf al ruimschoots voldoende om in de jaren dat er vrijwel geen opbrengsten uit
dunningen waren, de exploitatie van de plantage te dekken.
2013 en 2014
De verkoop van de uitgesleepte stammen van de onderhoudsdunningen in voorgaande jaren voor
export en voor brandhout dekte ook in 2013 voor een deel de arbeids- en onderhoudskosten. In
combinatie met het verrichten van werkzaamheden voor derden en de verhuur van bosbouw machines
(tractoren, shovel, etc.), had ook in 2013 de plantage een positief financieel resultaat.
De plantage wordt ouder en minder bewerkelijk. Oudere teakbomen hebben veel minder onderhoud
nodig dan jongere bomen. Er komt minder oeverbegroeiing en het verwijderen van zijtakken levert ook
flink wat minder werk op. Als gevolg daarvan en van de verkoop van de jongste aanplant is er daarom
veel minder personeel nodig voor het onderhoud op de plantage. Alleen bij dunningen en de eindkap
in 2018/2019 zijn er weer meer veldwerkers en meer tractorchauffeurs nodig.
De plantage heeft al vanaf het begin een van de hoogste groeicijfers in Midden- en Zuid Amerika.

Groeicijfers
De volumegrafieken hieronder met en zonder dunning in 2013, laten zien dat het bereiken van het (aan
de Participanten in beleggingsobjecten gegarandeerde) eindvolume in 2018 van 216 M³ per hectare in
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beginsel geen enkel probleem is. De aangroei in 2013 ligt nog steeds rond de ca. 30 m³/ha/jaar en dat
ligt dichtbij de hoogste theoretische groeicurve.
Op zichzelf is een zo groot mogelijk eindvolume niet het doel waarnaar gestreefd wordt. De dunningen
hebben tot doel een optimale eindopbrengst te realiseren. Dat wil zeggen zo veel mogelijk hout op zo
min mogelijk stammen omdat de m³ prijs van teakhout vooral bepaald wordt door de diameter van de
stam.

In onderstaande grafiek zijn de groeicijfers van Tectona vergeleken met die van plantages in het
Caribische gebied (o.a. Costa Rica). Deze plantages zijn verdeeld in groeiklassen (site classes), waarbij
klasse 1 de hoogste groei heeft. De indeling is afkomstig uit de studie van R.M. Keogh (FAO) naar
teakplantages en is gepubliceerd in zijn boek ‘The Care and Management of Teak Plantations’ uit 1987.

- XLVI -

Algemene Voorwaarden

Versie 15032012

De waardeontwikkeling van teakopstand
Wanneer de waarde van teakopstand bepaald wordt door de kapwaarde, dan is die waarde tijdens de
eerste tien jaar vrijwel nul. Tussen het tiende en vijftiende jaar loopt de waarde vanaf enige duizenden
euro’s met toenemende snelheid op naar de geprognosticeerde waarde van de eindkap.
Meer gebruikelijk is om de waarde van teakopstand te bepalen op de netto contante waarde. Dat wil
zeggen dat de geprognosticeerde waarde van de eindkap, tegen een bepaalde rentevoet, over de
periode tot de eindkap teruggerekend wordt naar de huidige waarde. Anders gezegd: wanneer de zo
berekende waarde ieder jaar met die rentevoet stijgt, komt er precies de geprognosticeerde waarde
van de eindkap uit.
Sterk afwijkende omstandigheden
Bij omstandigheden of voorvallen die sterk afwijken van wat in alle redelijkheid te verwachten is, kan
de opbrengst natuurlijk evenredig sterk afwijken van de in dit memorandum genoemde cijfers of
prognoses.
Opbrengstberekening
Uitgaande van de zgn. Free on Board (FOB) prijs, dat is de prijs wanneer het hout aan boord in de haven
in Zuid-Brazilië gebracht is, op dit moment kan de waarde van de houtopstand per m³ worden
berekend.
Na het kappen (kapkosten) wordt het hout naar de haven vervoerd (transportkosten). Daar moet
allerlei papierwerk gebeuren en het hout worden ingeladen (havenkosten). Ook wordt rekening
gehouden met inschakeling van derden bij de verkoop (verkoopkosten).
Door de genoemde kosten van de FOB-prijs af te trekken is de waarde van de houtopstand bij een
eindkap van nu 20-jarig teak te bepalen (zie Bijlage 5 en Bijlage 6).
Met behulp van het programma voor bosmanagement MIRASILV kan het aantal m³ houtproductie van
iedere diameterklasse per hectare bij de eindkap worden bepaald. MIRASILV is een
computerprogramma dat, gebaseerd op de groeicijfers tot nu en de ervaringscijfers van oudere
plantages, een groeiprognose opstelt en de houtopbrengsten bij de eindkap voorspelt. Het programma
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is ontwikkeld door o.a. professor Luis Ugalde Arias van de CATIE (Centro Agronomico Tropical de
Investigacion y Ensenanza) in San Jose, Costa Rica.
Deze twee gegevens samen leveren de waarde die een hectare van nu 20-jarig teak bij een eindkap zou
hebben.
Rekening houdend met de verwachte jaarlijkse inflatie en prijs- en kostenstijging gedurende de periode
tot de eindkap, kan de te verwachten opbrengst bij de eindkap van teakaanplant van jongere leeftijd
op vergelijkbare wijze berekend worden.

Kapopbrengst 2018/2019
Zoals reeds beschreven, heeft Tectona met HBM een overeenkomst afgesloten, waarin onder meer de
uitvoering van de eindkap, de uitbetaling van de Kapopbrengst van de opbrengstrechten van de groep
Participanten en de afhandeling van de volumegarantie en andere verplichtingen van HBM uitbesteed
wordt aan Tectona. Deze Participanten zijn in het bezit van door HBM beheerde opbrengstrechten op
teakopstand uit het plantjaar 1998/1999 op de Plantage Tectona Agroflorestal Ltda in Brazilië.
Het plan is dat de Participant en Tectona in dat kader samen een overeenkomst (‘het Voorstel’) sluiten,
waarbij de Participant zich aansluit bij de overeenkomst tussen Tectona en HBM.
In het Voorstel wordt aan deze groep Participanten de mogelijkheid geboden om het oorspronkelijke
koopcontract van de participatie te wijzigen, zodat de uitbetaling van de kapopbrengsten niet door de
plantage rechtstreeks naar de Participant plaatsvindt, maar door Tectona Forestry B.V. in Nederland
aan deze groep Participanten uitgekeerd wordt.
Er wordt gestreefd naar een totale omvang van de Kapopbrengsten, vallend onder de overeenkomst
horend bij het Voorstel, van de opbrengstrechten van de eindkap op ca. 253 hectaren, bestaande uit
oorspronkelijke uitgegeven beleggingsobjecten, uitgegeven compensaties voor specifieke
garantiebepalingen en eventuele compensaties ten behoeve van de volumegarantie. Per hectare zijn
er ca. 1.300 bomen oorspronkelijk aangeplant. Bij de opbrengstprognose en waarderingsmethode,
zoals beschreven in Bijlage 5, is de verwachte uitkeerbare waarde van 1.300 bomen oorspronkelijke
aanplant ca. EUR 62.900. De maximale waarde van de Kapopbrengsten, vallend onder het Voorstel, is
daarmee naar verwachting 253 x EUR 62.900 = ca. EUR 15.913.700.
Tectona/HBM en de plantage streven naar het behalen van een zo hoog mogelijke Kapopbrengst.
Hierbij geldt dat de waarde van een belegging kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten
en/of geprognosticeerde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Niets in dit
memorandum mag worden geïnterpreteerd als een garantie voor de hoogte van de Kapopbrengst.
De eindkap van (een deel van) deze teakopstand/percelen zal naar verwachting in 2018 beginnen en
waarschijnlijk uiterlijk in 2020 afgerond kunnen worden. Het jaar van de eindkap wordt in beginsel
bepaald op 20 jaar na de aanplant, maar kan onder meer door overmacht of om dwingende bosbouw
technische, logistieke of economische redenen uitgesteld worden, mede conform de in dat kader
afgesloten overeenkomsten met investeerders.
Jaarlijks wordt in het kader van het Voorstel, zo snel mogelijk na afloop van het boekjaar, dat gedeelte
van de door HBM ontvangen dividenden die contractueel thuis horen bij Tectona aan haar uitbetaald.
Plantagewinsten in 2018 kunnen na het vaststellen van de jaarrekening over 2018 van de plantage (dat
wil zeggen in 2019) als dividend naar Nederland uitgekeerd worden. Waarschijnlijk zullen uiterlijk in
juni 2020 de uitbetalingen afgerond kunnen worden, maar het is mogelijk dat er vertraging ontstaat
door de tijd die nodig is om vergunning voor de uitbetalingen te krijgen van de Braziliaanse Centrale
Bank te verkrijgen.

Valutaoverwegingen
Inflatie
Brazilië heeft periodes gekend met zeer hoge en vaak onvoorspelbare inflatie. De laatste 10 jaar is de
inflatie in rustiger vaarwater gekomen en ligt deze op ca. 6 à 8 procent per jaar. Omdat houtprijzen
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wereldmarktprijzen zijn en uitgedrukt worden in US dollars en/of euro’s, zijn investeerders in
houtopstand voor hun opbrengsten in beginsel niet afhankelijk van de inflatie op de Braziliaanse real
maar van de inflatie op de dollar en/of de euro.

Valutarisico’s
De internationale prijs van teak is in US dollars en wordt in Brazilië in real ontvangen. Na vaststelling
van de jaarrekening 2018 (van Tectona Agroflorestal Ltda) in Brazilië en goedkeuring door de
Braziliaanse Centrale bank wordt de opbrengst (naar verwachting ca. 0,5 à 1 jaar na de verkoop van het
hout) als dividend naar Nederland in euro’s uitgekeerd.
De Braziliaanse real is herhaaldelijk gedevalueerd en aangepast aan harde munteenheden als de US
dollar. Het afgelopen jaar is de real minder waard geworden ten opzichte van de US dollar en de euro.
Afgezien van een klein gedeelte van de eindkap wordt de houtproductie naar verwachting
geëxporteerd. De koers van de real heeft dan nauwelijks invloed op de houtkapopbrengst. Devaluatie
van de real werkt slechts beperkt door in de binnenlandse prijzen omdat de Braziliaanse economie in
mindere mate dan bijvoorbeeld de Nederlandse verbonden is met de (open) wereldmarkt.
Dit heeft gevolgen voor plantagekosten als onderhoud en grondaankopen. Daarvoor worden euro’s
ingebracht die in reals omgewisseld moeten worden. Een sterke real verhoogt dan deze kosten, terwijl
na devaluering van de real deze kosten dalen. In de prognoseberekeningen is uitgegaan van een koers
van [3] real voor één Euro.
Als de werkelijke wisselkoersen anders zijn dan de gehanteerde percentages respectievelijk verhouding
in de begroting/prognoses, kan de opbrengst voor Tectona anders zijn dan waarop gerekend werd.

Rentebetalingen en aflossing Obligaties
De rentebetalingen en aflossing van de Obligaties dienen uiteindelijk onder meer voldaan te worden
uit:


inkomsten uit de exploitatie van de portefeuille/plantage (zoals uit de tussenkappen, het
verpachten van grond en werk voor derden). Dit betreft de dividenduitkering uit de
deelneming in HBM, uit het bedrijfsresultaat van de plantage.



inkomsten van de vennootschap door werkzaamheden met betrekking tot de eindkap in
2018/2019 (waaronder de voorbereidingen en begeleiding), en



door de winst die bij gehele of gedeeltelijke verkoop van de portefeuille (houtverkoop bij de
eindkap) wordt behaald.

Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting in de komende jaren voldoende gaan stijgen om de
hoofdsom en de rentevergoedingen aan Obligatiehouders te kunnen uitbetalen. Op basis van de
prognose en planning is de verwachting dat Tectona in staat zal zijn om de Obligatiehouders volledig
terug te betalen (te weten de Hoofdsom en de rentevergoedingen).
De Hoofdsom en de rentevergoedingen kunnen naar verwachting reeds terugbetaald worden uit de
kosten die Tectona bij de eindkap bij de groep Participanten in rekening zal brengen; daarnaast heeft
Tectona zelf ook inkomsten uit de eindkap.

Toelichting aannames en uitgangspunten
Het eigen vermogen van Tectona is, in combinatie met de ontvangen bedragen uit hoofde van de
uitgegeven investeringsproducten, naar het oordeel van de directie toereikend voor haar huidige
financieringsbehoefte en die van de komende twaalf maanden.
De verkoopprijzen zowel als de gerealiseerde resultaten van Tectona zijn zo realistisch mogelijk
geprognosticeerd op basis van openbare marktgegevens van derden en eigen ervaringen ter plaatse of
in de daarmee vergelijkbare regio. Mochten deze verwachtingen toch afwijken op het moment dat
agro-industriële- of bosbouwproducten of (rechten op) onroerend goed verkocht worden dan zou dat
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invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de uiteindelijke resultaten of de waardering van de
Obligaties.
De werkelijke toekomstige rendementen, opbrengsten en kosten zullen waarschijnlijk afwijken van de
geprognosticeerde cijfers, aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze
zullen voordoen als is aangenomen. Dit is mede afhankelijk van de veronderstellingen waarop
aannames zijn gedaan op basis van onderzoek, historische en ervaringsgegevens. Daarnaast kunnen
wijzigingen in wet- en regelgeving effect hebben op de waardeontwikkeling van agro-industriële- of
bosbouwproducten, (rechten op) onroerend goed of het rendement. De in dit memorandum getoonde
overzichten zijn dan ook slechts een richtsnoer omdat er diverse variabelen zijn. Het is bijvoorbeeld niet
precies bekend op welk moment agro-industriële- of bosbouwproducten of (rechten op) onroerend
goed verkocht worden. Daarnaast kan de geprognosticeerde verkoopprijs afwijken. Fluctuatie van
koersen heeft invloed op de opbrengst. De in dit hoofdstuk gehanteerde belangrijkste uitgangspunten
zijn in beginsel niet beïnvloedbaar door het bestuur van Tectona, en betreffen externe factoren of
contractueel reeds vastgelegde uitgangspunten.
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HOOFDSTUK 6. FISCALE ASPECTEN
Algemeen
Het onderstaande overzicht is opgesteld op basis van de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie
medio februari 2015.
Wetgeving en jurisprudentie kunnen aan verandering (al dan niet met terugwerkende kracht)
onderhevig zijn. Deze fiscale aspecten betreffen een algemene, globale weergave van de wijze van
belastingheffing van investeerders onder de huidige Nederlandse wet- en regelgeving. De uiteindelijke
fiscale behandeling van de investeerder zal mede afhankelijk zijn van specifieke feiten en
omstandigheden, welke per investeerder kunnen verschillen. Indien een investeerder meer
duidelijkheid wil hebben omtrent de fiscale behandeling van zijn product dient deze hierover met een
(belasting)adviseur in contact te treden.
Uitgangspunt bij het opstellen van deze fiscale paragraaf is dat de investeerders in Nederland
woonachtige particulieren zijn (zie paragraaf: Natuurlijke personen) die vanuit hun privé vermogen
investeren en dat de groep investeerders verder bestaat uit Nederlandse naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de feitelijke leiding in
Nederland is gevestigd en waarvan de uiteindelijke aandeelhouder(s) in Nederland woonachtige
particulieren zijn (zie paragraaf: Vennootschappen).
De belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen is in deze fiscale paragraaf niet opgenomen.
Ook wordt er niet nader ingegaan op de positie van buitenlandse belastingplichtigen die er voor hebben
gekozen om voor de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting als binnenlandse
belastingplichtigen te worden behandeld. Evenmin worden pensioenfondsen, fiscale
beleggingsinstellingen en vrijgestelde beleggingsinstellingen behandeld.

Kwalificatie van de inkomsten
Uit de informatie in dit memorandum is af te leiden dat met het investeren in een product van Tectona
een rendement wordt nagestreefd dat past bij normaal vermogensbeheer. Op grond hiervan is de
directie van Tectona van mening dat de inkomsten kwalificeren als inkomsten uit beleggingen.

Investeerders
Bij de beschrijving van de fiscale aspecten wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en
vennootschappen.
Natuurlijke personen
In Nederland woonachtige particulieren zijn belastingplichtig in Nederland voor hun wereldinkomen.
Dit betekent dat de inkomsten die deze natuurlijke personen uit hun participatie genieten, opgenomen
dienen te worden in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Voor zover geïnvesteerd wordt
vanuit het privé vermogen zullen de inkomsten uit de participatie worden belast in Box III. Dit is slechts
anders indien sprake is van ondernemingsvermogen dan wel resultaat uit overige werkzaamheden.
Alsdan wordt de participatie belast in box I. Deze situatie wordt hier niet nader behandeld. Voor de
investeerders bij wie de participatie in box III wordt belast, geldt dat de waarde van de investering de
rendementsgrondslag is voor de waarde in het economische verkeer van de aan box III toerekenbare
bezittingen op 1 januari van enig aangiftejaar.
Het voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op 4% (forfaitair rendement) van de
rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar, voor zover dit meer bedraagt dan het
heffingsvrije vermogen (2015: EUR 21.330, partners EUR 42.660). Over het berekende forfaitaire
rendement is vervolgens belasting verschuldigd naar een tarief van 30%. Het effectieve tarief van Box
III bedraagt derhalve 1,2%. Voor belastingheffing in Box III zal het forfaitaire rendement worden
berekend over de netto waarde van de participatie aan het begin van het kalenderjaar.
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De daadwerkelijke resultaten uit de participatie spelen geen rol bij de bepaling van het forfaitair
rendement. Ook in de jaren dat er feitelijk geen resultaat of een negatief resultaat wordt behaald dient
er over het forfaitair rendement belasting te worden betaald. Kosten, inclusief de rente verschuldigd
op leningen aangegaan ter financiering van de producten, kunnen niet in aftrek worden gebracht bij de
berekening van het forfaitair rendement. Leningen aangegaan ter financiering van de producten,
kunnen daarentegen als schulden in de rendementsgrondslag worden begrepen.
Vermogenswinsten/verliezen die bij de vervreemding van producten worden behaald, worden niet als
zodanig in de Nederlandse belastingheffing betrokken.
Vennootschappen
In Nederland gevestigde vennootschappen zijn vennootschapsbelastingplichtig in Nederland voor hun
wereldinkomen. Dit betekent in beginsel dat de inkomsten die de BV en/of NV met de producten geniet,
opgenomen dienen te worden in de Nederlandse belastinggrondslag. Koerswinsten die worden
gerealiseerd maken deel uit van de in Nederland belastbare winst, waarbij eventuele koersverliezen
reeds in aanmerking kunnen worden genomen, ook wanneer ze nog niet zijn gerealiseerd. Gemaakte
kosten om de producten te verwerven en in stand te houden kunnen als bedrijfskosten in mindering
worden gebracht.
Sinds 1 januari 2012 is in Nederland de objectvrijstelling van toepassing op in het buitenland gelegen
onroerende zaken. Als gevolg van die vrijstelling worden resultaten behaald met die onroerende zaken
buiten de in Nederland belaste winst gehouden. Voor zover de participaties zijn aan te merken als
(economische) belangen in onroerende zaken kan de objectvrijstelling van toepassing zijn.

Omzetbelasting
Tectona kwalificeert als ondernemer voor de omzetbelasting. Voor zover van toepassing zal zij bij haar
dienstverlening BTW in rekening brengen.

Erf- en schenkbelasting
In het geval van overlijden van een natuurlijk persoon, dan wel schenking door een natuurlijk persoon,
wordt de waarde in het economische verkeer van de producten in de heffing van de Nederlandse
erfbelasting dan wel schenkbelasting betrokken.
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HOOFDSTUK 7. INFORMATIEVOORZIENING
VERSLAGLEGGING

EN

Periodiek
De (potentiële) Obligatiehouder wordt bij de uitgifte van de Obligaties door Tectona voorzien van alle
relevante informatie om weloverwogen een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Tevens worden
de Obligatiehouders periodiek geïnformeerd over de financiële situatie van de vennootschap en actuele
ontwikkelingen rondom de houtopstanden.
Na afloop van ieder kalenderjaar zal de vennootschap er kosteloos zorg voor dragen dat particuliere
investeerders die Tectona daarom verzoeken hun de voor de belastingaangifte benodigde gegevens
ontvangen. Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal overzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting opgesteld.
Periodiek zullen door middel van een nieuwsbrief de investeerders op de hoogte worden gehouden van
de diverse ontwikkelingen. Voorts zal via de website www.tectonaforestry.nl informatie worden
verstrekt aan de investeerders. Het informatiememorandum, een samenvatting daarvan, alsmede
eventuele toekomstige wijzigingen daarin zullen op de website www.tectonaforestry.nl worden
geplaatst.
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HOOFDSTUK 8. ESSENTIËLE GEGEVENS VAN DE OBLIGATIES
Term sheet
Tectona Agro Obligaties I

Obligaties op naam

Uitgevende instelling

Tectona Forestry B.V.

Omvang van de klasse

Aanbieding tot EUR 1.500.000

Aantal coupures

300 Obligaties met EUR 5.000 nominale waarde

Minimum deelnamebedrag

EUR 10.000 (twee coupures)

Rentevergoeding

5,8% vaste rente per jaar (bij 10 of meer obligaties 6,4%)

Rente uitkering

per maand

Einduitkering

100% van de Hoofdsom

Looptijd

Einddatum per 1 juni 2020, behoudens vervroegde aflossing

Tussentijds verhandelbaar

Ja, maximaal 2,5% kosten

Vervroegde aflossing

Ja, door Tectona;
of onder condities door Obligatiehouder (maximaal 5% kosten)

Emissiekosten

3%

Rechtskeuze

De Obligatievoorwaarden en de Obligaties zijn onderworpen
aan Nederlands recht.

Redenen voor de aanbieding en bestemming van de opbrengsten
De opbrengst van de Obligatielening zal – in het algemeen – door Tectona voornamelijk worden
gebruikt ter herstructurering van bestaande contractuele verplichtingen van de vennootschap – mede
ter dekking van transactie- en toezicht kosten van de vennootschap, haar deelnemingen en haar
investeerders – ter investering, ontwikkeling en exploitatie van agro-industriële- en bosbouwprojecten,
waaronder onder meer begrepen het deelnemen in plantages, de (voor-)aankoop, marketing en (door)verkoop van (rechten op) onroerend goed of objecten, het aangaan van samenwerkingsverbanden,
zowel als voor de financiering van de operationele kosten van bedrijfsvoering van de vennootschap en
daarbij betrokken (rechts-)personen en functionarissen, alles in de meest brede zin van het woord.
Tectona is met HBM overeengekomen dat zij in beginsel alle voorbereidingen en begeleiding voor de
eindkap in 2018/2019 zal doen en die in rekening zal brengen bij de belanghebbenden (betreft de
teakopstand uit 1998/1999: in totaal ca. 290 hectare). Die (direct) belanghebbenden bij de eindkap in
2018/19 zijn Tectona zelf (zij beheerd ca. 35 hectare voor eigen rekening en risico), de plantage (ca. 35
hectare) en de groep Participanten in beleggingsobjecten (ca. 220 hectare).
In dat kader zal de uitvoering van de eindkap en de uitbetaling van de Kapopbrengst van de
opbrengstrechten van de groep Participanten en de afhandeling van de volumegarantie en andere
verplichtingen van HBM volledig worden uitbesteed aan Tectona. Alle kosten die daarmee – in de
ruimste zin van het woord – samenhangen, evenals die welke direct en indirect veroorzaakt worden
door het toezicht door de AFM op de beleggingsobjecten van de Participanten, zullen naar verwachting
door Tectona op de eindkapopbrengst van deze Participanten in mindering worden gebracht.
De werkzaamheden omvatten onder meer:


de voorbereidings- en beheerkosten in Nederland, alsook



zaken als de verkoopbegeleiding,
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het inschakelen van marketing partners, en



het laten opstellen van administratie uitgesplitst per Participant in beleggingsobjecten in
Brazilië.

Het totaal van de bovengenoemde voorbereidings- en uitvoeringskosten wordt geraamd op [ca. EUR 2
mln.]
Ter financiering van een deel van deze activiteiten geeft Tectona Forestry B.V. een obligatielening uit,
groot tot EUR 1,5 mln. De hoogte daarvan komt ongeveer overeen met de Beheerkosten die naar
verwachting bij deze groep Participanten in beleggingsobjecten na de eindkap (rentedragend) in
rekening gebracht gaan worden (zie Bijlage 6: Specificatie kosten Eindkap; onder ‘Overzicht kosten in
Nederland’, onderdeel 6.1 - 6.8). Naast de Beheerkosten worden – volgens de uitgangspunten in het
Voorstel – derhalve ook andere kosten bij deze Participanten in rekening gebracht.
Over de Beheerkosten wordt bij de Participanten in beleggingsobjecten tevens 6% rente in mindering
gebracht op de Kapopbrengst. De middels de obligatielening gefinancierde kosten worden derhalve –
volgens planning –op de Kapopbrengst van deze Participanten in mindering gebracht en uit die
inhoudingen worden naar verwachting de Obligaties afgelost.
De investeringen vinden plaats in het kader van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen haar
eigen (groep van) onderneming(en) als hoofdactiviteit. Tectona zal de gelden – die door de emissie van
Obligaties zijn verkregen – (voornamelijk) uitzetten binnen haar eigen groep (van ondernemingen).

Belangrijkste kenmerken
Algemeen
Tectona zal Obligaties uitgeven onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Obligatievoorwaarden,
opgenomen in Bijlage 2 bij dit memorandum. Voor zover informatie ontbreekt in dit hoofdstuk wordt
verwezen naar deze voorwaarden. Tectona biedt zowel natuurlijke als rechtspersonen de mogelijkheid
deel te nemen in de door haar aangeboden Obligaties.
De Obligatielening heeft een beloop van maximaal EUR 1.500.000 en is verdeeld in ten hoogste 300
Obligaties. De nominale waarde van de Obligatie bedraagt EUR 5.000. Het minimum deelnamebedrag
is EUR 5.000.
De looptijd van een Obligatie eindigt per 1 juni 2020 – behoudens het geval van vervroegde aflossing –
omdat dan naar verwachting alle kapinkomsten van de 1998/99 teakaanplant via
dividendenuitkeringen naar Nederland overgeboekt zijn. Daarmee kan naar verwachting de Hoofdsom
van de Obligaties volledig worden afgelost.
De Obligaties worden op naam van de Obligatiehouder gesteld en een register daarvan zal door Tectona
worden bijgehouden. Van de inschrijving in dat register wordt aan Obligatiehouders op verzoek
kosteloos een afschrift verstrekt. De inschrijvers op de Obligaties maken hun inleg over aan Tectona.
De Obligaties zijn effecten als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, in de definitie van
‘effect’ onder b (verhandelbare obligaties).

Rendement
De Obligaties zijn rentedragend en kennen op jaarbasis een couponrente van 5,8% over het nominaal
bedrag van de Obligaties. De ingangsrente start vanaf de eerstvolgende eerste dag van de maand na de
stortingsdatum.
Het rendement voor de Obligatiehouders wordt onder meer bepaald door:


Moment van storting; vanaf aanvangsdatum of, voor zover later, vanaf het moment van
ontvangst van de hoofdsom wordt de betreffende couponrente vergoed



Wel of geen vervroegde aflossing



Rendement is enkelvoudig en voor belasting
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Rentebetalingen
De rentebetalingen zullen door Tectona per kalendermaand achteraf worden gedaan na ontvangst van
de storting van het deelnamebedrag.

Aflossing/einduitkering
De aflossing/einduitkering door Tectona geschiedt onder de voorwaarden van de Obligaties op de van
toepassing zijnde aflossingsdatum. Het aflossingsbedrag van de obligatielening wordt aan het einde van
de looptijd aan de Obligatiehouders uitbetaald. Dit bedrag bestaat uit 100% van de nominale waarde
van de Obligaties.

Vervroegde aflossing


Vervroegde aflossing door Tectona

Tectona heeft het recht tussentijds de Obligatie af te lossen. Dit recht geldt zowel voor het geheel als
voor een gedeelte van de Obligaties. Indien een gedeelte wordt afgelost, kunnen de betreffende
Obligaties die worden afgelost door Tectona door loting worden aangewezen. De Obligaties kunnen
derhalve vervroegd worden afgelost.


Vervroegde aflossing of terugkoop op verzoek van Obligatiehouder

Binnen randvoorwaarden is het mogelijk, dat de Obligatiehouder het verzoek doet aan Tectona om de
Obligatie vervroegd af te lossen danwel terug te kopen. Tectona kan aan dit verzoek gehoor geven,
wanneer zij op dat moment over voldoende liquiditeiten beschikt. In principe wordt ervan uitgegaan
dat – zonder daartoe gehouden te zijn – door Tectona mogelijk jaarlijks maximaal 10% van de Obligaties
op deze wijze wordt afgelost. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend. Bij
vervroegde aflossing danwel terugkoop op verzoek van Obligatiehouder kan door Tectona tegen lager
dan nominale waarde worden afgelost; Tectona brengt daar namelijk een kostenvergoeding (per saldo
een korting op de nominale waarde, een ‘boete’) voor in rekening van maximaal 5% in het eerste jaar
van de looptijd.

Kosten
De emissiekosten bedragen 2% van de nominale waarde van de Obligaties waarop ingeschreven wordt.

Verhandelbaarheid
De Obligaties zijn in principe vrij verhandelbaar. Er is geen sprake van een gereglementeerde markt
(alleen onderhandse verkoop). Indien de Obligatiehouder zelf een koper heeft voor diens obligatie(s)
dan zal Tectona de daarvoor voorgeschreven formulieren van overdracht toesturen. Bij
retourontvangst van de volledig ingevulde formulieren en gevraagde bijlagen (bijvoorbeeld kopie
paspoort of rijbewijs, uittreksel handelsregister en diverse persoonsgegevens) zal Tectona de nieuwe
Obligatiehouder toetsen ingevolge haar verplichtingen vanwege de Wwft (Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme).
Tectona heeft – op grond van het voorgaande of op grond van andere zwaarwegende redenen – het
recht om een uitgifte of overdracht van een of meerdere Obligaties te weigeren. Bij akkoordbevinding
zal Tectona dit schriftelijk aan de oude en nieuwe Obligatiehouder bevestigen. De geldelijke afwikkeling
dient alsdan door de oude en nieuwe Obligatiehouder zelf te worden geregeld. Na ontvangst van de
koopsom dient de verkopende Obligatiehouder dit schriftelijk aan Tectona te melden en zal Tectona de
effectuering van de transactie schriftelijk aan beiden bevestigen. Voor de administratieve afhandeling
of het matchen van kopers en verkopers kan Tectona een vergoeding van maximaal 2,5% van de
nominale waarde in rekening brengen bij de verkopende Obligatiehouder. Overigens geldt ook in dit
geval, dat Tectona gebruik kan maken van haar recht tot tussentijdse aflossing (‘vervroegde aflossing’)
voor de betreffende Obligaties. Tectona zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek
tot overdracht gebruikmaking van haar recht melden en afwikkelen.
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Indien de Obligatiehouder zelf geen koper heeft, kan hij ook aan Tectona verzoeken om behulpzaam te
zijn bij verkoop; dit door bekendmaking via het bestand van Tectona. Dit verzoek zal door Tectona
zonder kosten aan andere Obligatiehouders of relaties van Tectona kenbaar worden gemaakt. Bij
effectuering van de transactie kan de hiervoor genoemde vergoeding voor administratieve afhandeling
in rekening gebracht worden. Bij deze bemiddeling zal Tectona zich inspannen voor het behalen van de
best haalbare prijs of (netto) opbrengst daarvan, rekening houdende met de geldende
marktomstandigheden. Dit betekent dat de resultaten van de bemiddeling kunnen fluctueren en mede
afhankelijk zijn van vraag- en aanbodfactoren terzake van de doorverkoop van obligaties. Resultaten
uit het verleden zijn geen indicatie voor de toekomst.

Register
Tectona houdt een administratie en register met houders van Obligaties bij waarin de namen, adressen
en bankrekeningnummers van alle Obligatiehouders en houders van rechten op Obligaties zijn
opgenomen. Tectona vertrekt desgevraagd een uittreksel uit het register aan een Obligatiehouder met
betrekking tot diens eigen recht(en) op Obligatie(s).

Afwikkelingsprocedure
Na ontvangst van het Inschrijfformulier ontvangt Deelnemer in tweevoud een bevestiging van
deelname. Een exemplaar van deze bevestiging dient door of namens Deelnemer rechtsgeldig voor
akkoord ondertekend te worden en aan Tectona geretourneerd te worden.

Rangorde
De Obligaties zijn niet achtergesteld en rangschikken pari passu onderling en met gewone (nietachtergestelde, niet geprivilegieerde en niet met zekerheid gedekte) vorderingen van crediteuren van
Tectona.

Rechtskeuze
De Obligatievoorwaarden en de Obligaties zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele
geschillen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst, dan wel overeenkomsten die hieruit
voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [Arnhem] en hierbij is Nederlands
recht van toepassing.
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HOOFDSTUK 9. DEELNAME
Deelname in de Obligaties van Tectona Forestry B.V. staat open voor natuurlijke- en rechtspersonen op
basis van dit memorandum, het inschrijfformulier en de Obligatievoorwaarden. De Obligaties worden
uitsluitend aangeboden in Nederland en België.
De inschrijvingsperiode, dat wil zeggen de periode dat de Obligaties worden aangeboden, vangt niet
eerder aan dan twee weken na het eerste moment van publicatie van dit memorandum en sluit uiterlijk
12 maanden na uitgifte van dit memorandum of zoveel eerder als op het maximum aantal Obligaties
ingetekend is.
Tectona heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de aanbieding of uitgifte van Obligaties stop te
zetten of verzoeken tot inschrijving te weigeren.
Deelname is als volgt mogelijk:


Definitieve deelname kan kenbaar worden gemaakt door het inschrijfformulier in te vullen en
samen met een kopie van een geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) aan Tectona
te retourneren. Vennootschappen moeten een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
met de onderhandse volmacht meesturen alsmede een legitimatiebewijs van de
handelingsbevoegde.



Voorwaarde voor deelname is dat het inschrijfformulier volledig en op de juiste manier is
ingevuld en ondertekend in het bezit is van Tectona, alsmede een kopie legitimatie die
tenminste nog twee maanden geldig is danwel een uittreksel uit het register van Kamer van
Koophandel dat minder dan zes maanden oud is. Indien deze documenten op de valutadatum
nog niet in het bezit zijn van Tectona, dan wordt als uitgiftedatum van de Obligaties vastgesteld
de datum waarop voornoemde documenten door Tectona worden ontvangen.



Deelname vindt bij tijdige storting van het inschrijfbedrag plaats op volgorde van ontvangst
van voornoemde documentatie. Investeerder is verplicht het op het Inschrijvingsformulier
aangegeven bedrag vermeerderd met de emissiekosten te voldoen binnen tien dagen na de
op inschrijfformulier aangegeven datum van ondertekening.



De deelname is definitief wanneer het inschrijvingsbedrag door Tectona is ontvangen en –
voor zover later – een minimale bedenktijd van veertien kalenderdagen is verstreken. De
uitgiftedatum van de Obligaties is de dag waarop de volledige betaling daarop door Tectona
ontvangen werd.



Betaling vindt plaats door storting op IBAN nummer – NL 47 RABO 012 159 1328 – ten name
van Tectona Forestry B.V.



U ontvangt van Tectona in tweevoud een bevestiging van deelname, waarin de toewijzing van
de Obligaties en de data en bedragen van rentevergoeding en terugstorting van de hoofdsom
zijn aangegeven. Een exemplaar van dit formulier dient u voor akkoord te ondertekenen en
tijdig (binnen tien dagen) naar Tectona te retourneren.



Na ontvangst van het bevestigingsformulier door Tectona ontvangt u van Tectona een
uittreksel van inschrijving in het register van obligatiehouders in de vorm van een
obligatiecertificaat.

Voor meer informatie:
Tectona Forestry B.V.
Louis Jansenplein 3a
5431 BV Cuijk
Nederland
Tel: 0485-31 00 53
Fax: 0485-31 18 99
KvK: 10144405
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BETROKKEN PARTIJEN

De volgende partijen zijn betrokken bij de activiteiten van Tectona Forestry B.V.

Tectona Forestry B.V.
Louis Jansenplein 3a
5431 BV Cuijk
Nederland
Tel: 0485-31 00 53
Fax: 0485-31 18 99
KvK: 10144405
E-mail: info@tectonaforestry.nl
Website: www.tectonaforestry.nl
Directeur: drs. J.H.A. Huijnk

NV Hollandse Bosbouw Maatschappij
Louis Jansenplein 3a
5431 BV Cuijk
Nederland
Tel: 0485-31 00 53
Fax: 0485-31 18 99
KvK: 09146686
E-mail: info@tectonaforestry.nl
Website: www.tectonaforestry.nl
Directeur: drs. J.H.A. Huijnk

Tectona Agroflorestal Ltda.
Estrada do Calcário-Sao Jorge km 16
Caixa Postal 362 CEP 78300-000
Tangará da Serra MT Brazilië
Tel/Fax 00-55-65-3265597
Plantages Alvorada, [Palmares] en Pau d’Alho
Handelsregister Cuiaba NIRC 512663714
FSC Certificering SW-FM/COC-1308
Directeur: ir. L. Smit

Accountant
Balance in Control, vertegenwoordigd door mevrouw M.G.J. van Heijnsbergen (AA accountant),
gevestigd Grootveldschelaan 16, 6581 GT Malden.

Wft Compliance
Springrow Legal
Mauritslaan 11
1171 LP Badhoevedorp
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WIJZIGINGEN OBLIGATIEVOORWAARDEN

Gedurende de looptijd van de Obligaties kunnen er – mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen
de vennootschap en het project, de marktomstandigheden en de interesse van derden en de specifieke
kenmerken van het product – omstandigheden ontstaan die wijzigingen in de Obligatievoorwaarden
noodzakelijk maken.
In dit hoofdstuk kan worden aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de
Obligatievoorwaarden die in Bijlage 2 van dit memorandum zijn opgenomen, in vergelijking met de
voorwaarden die vooraf of vanaf de aanbieding en plaatsing van een Obligatie tot op de dag van
publicatie van dit memorandum aan investeerders werden verstrekt.
Toelichting
Wijzigingen kunnen plaatsvinden indien deze de economische positie van investeerder intact houden
of verbeteren, en deze voortkomen uit, of in verband staan met:
-

actualisering of aanpassing aan de (voortgaande) ontwikkelingen bij Tectona en haar
ondernemingen of de daarin te ontwikkelen projecten;

-

voortgaande groei van de activiteiten van Tectona en/of het door Tectona aangetrokken vermogen
dat verdergaande groei, ontwikkeling, verzelfstandiging of uitbesteding aan derden van (deel)
werkzaamheden vanwege het product mogelijk, raadzaam, noodzakelijk of (kosten) efficiënt
maakt;

-

eventuele toekomstige verbetering van de liquiditeit of de verhandelbaarheid van de producten
en/of het door derden uitgeoefend toezicht daarop;

-

wijziging in wetgeving, waaronder fiscale wetgeving in Nederland of onder meer Brazilië, alsmede
wijzigingen door of vanwege (al dan niet toekomstige of voorgestelde) regelgeving van
toezichthouders op de desbetreffende relevante markten.

Investeerder zal voorafgaand aan doorvoering daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de
aard, consequenties en ingangsdatum van enige wijziging, met motivering van het optreden en de
omvang van de wijzigingsgrond(en).
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Bijlagen

Bijlage 1.

Definities en Begrippen

Tenzij expliciet anders aangeduid worden in dit memorandum de volgende begrippen en afkortingen
gebruikt:
Aanvangsdatum

de datum waarop de Obligatielening aanvangt;

AFM

Stichting Autoriteit Financiële Markten

Artikel

een bepaling van de Obligatievoorwaarden

Beheerkosten

De kosten die samenhangen met de voorbereiding en
begeleiding van de eindkap en de uitbetaling van de
Kapopbrengst van de opbrengstrechten van de groep
Participanten, evenals die welke direct en indirect
veroorzaakt worden door het toezicht door de AFM op de
beleggingsobjecten van de Participanten, en overigens alle
kosten die naar verwachting door Tectona op de
eindkapopbrengst van de Participanten in mindering worden
gebracht.

Beleggingsobject

Een individuele belegging, die niet door een investeerder
beheerd wordt,
waarbij belegd wordt in zaken als
bijvoorbeeld hardhout, wijn, goud, zilver, een kavel
(landbouw)grond of vakantiehuizen. De belegger ontvangt
daarbij rechten op bijvoorbeeld de eindkapopbrengst van
teakopstand;

Bevestigingsformulier

een bevestiging van deelname, zoals bedoeld in de
Obligatievoorwaarden;

Brochure

de op datum van inschrijving door investeerder geldende
brochure of (voor) aankondiging ter zake van de
Obligatielening;

Couponrente

de rente die volgens de Obligatievoorwaarden wordt
vergoed aan Obligatiehouders;

Deelname

de eerste dag waarop een investeerder/Obligatiehouder in
het register van Obligatiehouders wordt ingeschreven;

Deelnamebedrag

het inschrijfbedrag ofwel het bedrag dat vóór uitgifte van de
Obligaties moet worden voldaan, en dat op het van
toepassing zijnde inschrijfformulier als deelnamebedrag is
ingevuld;

Deelnemer

de op de voorzijde van het van toepassing zijnde
inschrijfformulier aangegeven natuurlijke- of rechtspersoon
die Obligatie(s) heeft verworven of wil verwerven, dan wel
de houder van de Obligatie(s) die middels het overdracht
formulier van Obligaties rechthebbende op de Obligaties is
geworden;
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Deemed Profit

Een
fiscaal
regime
voor
de
bepaling
van
vennootschapsbelasting in Brazilië die voor geëxporteerd
hout effectief neerkomt op ca. 3,1% van de FOB opbrengst.
Voor hout dat inlands verkocht wordt in Brazilië ligt de
belasting op ca. 6,7% van de bruto opbrengst.

DNB

De Nederlandsche Bank N.V.

FSC

Forest Stewardship Council

HBM

De NV Hollandse Bosbouw Maatschappij, een naamloze
vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Nijmegen en kantoorhoudende te (5431 BV) Cuijk, Louis
Jansenplein 3a;

Hoofdsom

de nominale waarde van een Obligatie;

Inschrijfformulier

het formulier waarmee op de Obligaties kan worden
ingeschreven zoals dat in het memorandum is opgenomen
en waarmee de (wijze van) inschrijving op de Obligatielening
wordt geregeld; dit formulier bevat alle relevante
persoonsgegevens
van
de
deelnemer
en
het
deelnamebedrag;

Investeerder

Obligatiehouder of toekomstige Obligatiehouder;

Kapopbrengst

Het resultaat dat behaald wordt met de verkoop van het hout
van de eindkap;

Looptijd

de periode eindigend op de reguliere aflosdatum, zoals
bepaald in de Obligatievoorwaarden;

Memorandum

het op datum van inschrijving door Obligatiehouder
geldende aanbiedingsmemorandum ter zake van de
Obligatielening;

Netto Kapopbrengst

De Kapopbrengst verminderd met alle bijbehorende kosten
van kap, transport en verkoop zoals maar niet beperkt tot,
beheervergoedingen,
kapkosten,
transportkosten,
verkoopkosten, administratiekosten, kosten van bestuur,
advieskosten, juridische kosten, belastingen, verzekeringen,
rentekosten en voorbereidingskosten.

Nominale waarde

de 100% waarde van de hoofdsom van de lening per
Obligatie, zijnde € 5.000;

Obligatiecertificaat

een uittreksel van inschrijving in het register van
obligatiehouders;

Obligaties

de Tectona Agro Obligaties I, uitgegeven door Tectona
Forestry B.V. op grond van de voorwaarden in de akte,
opgenomen als Bijlage 2 bij dit Memorandum;

Obligatiehouder

de (rechts-)persoon die als houder van één of meerdere
Obligaties in het register van Obligatiehouders is
ingeschreven;

Obligatielening

de Obligatielening tot uitgifte waartoe het bestuur van
Tectona heeft besloten en zoals geregeld in de
Obligatievoorwaarden;

Obligatievoorwaarden

de akte waarin de voorwaarden van de Obligatielening zijn
vastgelegd (de akte ‘Tectona Agro Obligaties I’);
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Participant

Een belegger die in bezit is van door HBM beheerde
opbrengstrechten op teakopstand uit het plantjaar
1998/1999 op de Plantage Tectona Agroflorestal Ltda in
Brazilië, tenzij uitdrukkelijk anders bedoeld;

Plantage

Tectona Agroflorestal Ltda;

Producten

De Tectona Agro Obligaties I of een ander – door Tectona uit
te geven – financieel product;

Project

Plantage Tectona Agroflorestal Ltda;

Register

het register van Obligatiehouders en beperkt gerechtigde(n);

Rendement

de opbrengst van de Obligaties (gemiddelde directe
rendement/couponrente,
exclusief
vermogensrendementsheffing);

Site

www.tectonaforestry.nl;

Tectona

Tectona Forestry B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Nijmegen en
kantoorhoudende te (5431 BV) Cuijk, Louis Jansenplein 3a;

Tectona Agroflorestal Ltda

Tectona Agroflorestal Ltda, een Limitada naar Braziliaans
recht, dochteronderneming van HBM, ingeschreven bij het
handelsregister in Cuiabá onder nummer NIRC 512663714,
die eigenaar is van grond met teakaanplant uit het plantjaar
1998/1999, gelegen in de nabijheid van Tangará da Serra in
de staat Mato Grosso, nader gespecificeerd als Estrada do
Calcário-Sao Jorge km 16;

Uitgevende instelling

Tectona Forestry B.V.;

Uitgiftedatum

de dag van uitgifte van een Obligatie c.q. de dag waarop de
volledige betaling daarop door Tectona ontvangen werd;

Vennootschap

Tectona Forestry B.V.;

Volumegarantie

De garantie dat er bij de eindkap een bepaald minimum
staand houtvolume zal zijn. Wanneer dit niet het geval is,
wordt het staand volume aangevuld (bij investeringen in de
teakopstand uit het plantjaar 1998/1999 is dit 216 m³);

Voorstel

HBM heeft met Tectona een overeenkomst afgesloten,
waarin de uitbetaling van de Kapopbrengst van de
opbrengstrechten van de groep Participanten (in bezit van
door de HBM beheerde opbrengstrechten op teakopstand
uit het plantjaar 1998/1999) en de afhandeling van de
volumegarantie en andere verplichtingen van HBM
uitbesteed wordt aan Tectona. Het plan is dat de Participant
en Tectona in dat kader samen een overeenkomst (‘het
Voorstel’) sluiten, waarbij de Participant zich aansluit bij de
overeenkomst tussen Tectona en HBM. In het Voorstel wordt
aan deze groep Participanten de mogelijkheid geboden om
het oorspronkelijke koopcontract van de participatie te
wijzigen, zodat de uitbetaling van de kapopbrengsten niet
door de plantage rechtstreeks naar de Participant
plaatsvindt, maar door Tectona Forestry B.V. in Nederland
aan deze groep Participanten uitgekeerd wordt;

(Web-)Site

www.tectonaforestry.nl
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Wft

de Wet op het financieel toezicht zoals geldend op de datum
van inschrijving op de Obligatielening.

Wohp

de Wet oneerlijke handelspraktijken zoals geldend op de
datum van inschrijving op de Obligatielening;
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Definities
In deze akte zullen de na te melden begrippen, die met hoofdletter worden aangeduid,
de volgende betekenis hebben, tenzij duidelijk anderszins aangegeven:
Aflossingsbedrag

het op enig moment gedurende de Looptijd van de
Obligatielening door – uitsluitend – Tectona
Forestry B.V. aan Deelnemer verschuldigde bedrag
aan nominale waarde van diens Obligatie(s);

Artikel

een bepaling opgenomen in deze Obligatie akte;

Deelnamebedrag

het bedrag dat voor uitgifte van de Obligaties moet
worden voldaan (inclusief emissiekosten);

Deelnemer

de op de voorzijde van het van toepassing zijnde
Inschrijfformulier aangegeven natuurlijke- of
rechtspersoon die Obligatie(s) heeft verworven of
wil verwerven, dan wel de houder van de
Obligatie(s) die middels het overdracht formulier
van Obligaties rechthebbende op de Obligaties is
geworden;

Inschrijfformulier

dit formulier bevat alle relevante persoonsgegevens
van de Deelnemer en het Deelnamebedrag;

Looptijd

de looptijd van de Obligaties zoals bedoeld in
Artikel 0

Memorandum

het meest recente memorandum dat door Tectona
Forestry B.V. is opgesteld ter zake van de
aanbieding van de Obligaties;

Obligatie

een op naam van Deelnemer geregistreerde
vordering van Deelnemer op Tectona Forestry B.V.
met als kenmerk Tectona Agro Obligaties I en met
de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Artikelen;

Obligatiebedrag

het bedrag van 100% van de nominale waarde van
de Obligaties, exclusief eventueel daarbij in
rekening gebrachte emissiekosten zoals bedoeld in
Artikel 0;

Obligatielening

de obligatielening, waarvan de voorwaarden zijn
vastgelegd in deze akte Tectona Agro Obligaties I;

Rentevergoeding

de vergoeding zoals bedoeld in Artikel 0;

Tectona of de Vennootschap

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar Nederlands recht Tectona Forestry B.V., statutair
gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (5431 BV)
Cuijk, Louis Jansenplein 3a.
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De kopjes boven de Artikelen in deze Obligatievoorwaarden dienen uitsluitend ter
identificatie en zullen bij de interpretatie van de Deelnameovereenkomst buiten
beschouwing blijven. Verwijzingen naar woorden die in het enkelvoud zijn
geformuleerd kunnen tevens betrekking hebben op het meervoud en omgekeerd.

De Obligaties
Tectona geeft Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals
opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de
voorwaarden daarin te kennen en zijn daaraan gebonden.
De Obligaties dienen ter herstructurering van bestaande contractuele verplichtingen van
de Vennootschap – mede ter dekking van transactie- en toezicht kosten
van de vennootschap, haar deelnemingen en haar investeerders – ter
investering, ontwikkeling en exploitatie van agro-industriële- en
bosbouwprojecten, waaronder onder meer begrepen het deelnemen in
plantages, de (voor-)aankoop, marketing en (door-)verkoop van (rechten
op)
onroerend
goed
of
objecten,
het
aangaan
van
samenwerkingsverbanden, zowel als voor de financiering van de
operationele kosten van bedrijfsvoering van de Vennootschap en daarbij
betrokken (rechts-)personen en functionarissen, alles in de meest brede
zin van het woord.
De aanbieding en uitgifte van Obligaties zoals geregeld in deze Artikelen is groot
maximaal € 1.500.000 en is verdeeld in maximaal 300 Obligaties met een
nominale waarde van steeds € 5.000 per stuk. Het minimum
Deelnamebedrag is € 5.000. De Obligaties worden gesteld op naam van
de rechthebbende(n). Van Obligaties worden geen fysieke bewijzen
afgegeven.
De Looptijd van de Obligaties eindigt per 1 juni 2020, met de mogelijkheid voor de
Vennootschap om deze geheel ter eigen discretie tussentijds vervroegd af
te lossen zoals bedoeld in Artikel 0.
De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor aanbieding en verhandeling in
Nederland of België. Een aanbieding of overdracht van Obligaties in strijd
hiermee is niet geldig.
De Obligaties kunnen uitsluitend overgedragen worden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake van overdracht onder Nederlands recht.
Aan de Obligaties zijn geen zeggenschaps-, stem- of vergaderrechten verbonden.

Register van Obligatiehouders
De Vennootschap houdt een administratie en register met houders van Obligaties bij
waarin de namen, adressen en bankrekeningnummers van alle Deelnemers
en houders van rechten op Obligaties zijn opgenomen.
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In het register van houders van Obligaties worden ook de namen en adressen van
eventuele pandhouders of vruchtgebruikers, inclusief de datum waarop zij
dit recht hebben verkregen, vermeld. Alle Deelnemer(s) en
rechthebbende(n) op Obligaties dienen ervoor zorg te dragen dat hun
adressen, overige contactgegevens en bankrekeningnummers steeds
volledig en correct bij de Vennootschap bekend zijn.
De Vennootschap verstrekt desgevraagd een uittreksel uit het register aan een
Deelnemer, pandhouder of vruchtgebruiker van Obligatie(s) met
betrekking tot diens eigen recht(en) op Obligatie(s).

Inschrijving
Na ontvangst van het Inschrijfformulier ontvangt Deelnemer in tweevoud een
bevestiging van deelname. Een exemplaar van deze bevestiging dient door
of namens Deelnemer rechtsgeldig voor akkoord ondertekend te worden
en binnen 10 (tien) dagen aan de Vennootschap geretourneerd te worden.
Na retourontvangst van deze bevestiging ontvangt Deelnemer een
afschrift van diens inschrijving in het register van Obligatiehouders.
Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van het juist en volledig ingevulde
Inschrijfformulier voorzien van alle daarin gevraagde aanvullende
documentatie. De Vennootschap behoudt zich steeds het recht voor om
zonder nadere opgave van redenen de uitgifte of aanbieding van
Obligaties stop te (doen) zetten of te (doen) opschorten dan wel verzoeken
tot inschrijvingen te (doen) weigeren. De Vennootschap zal Deelnemer(s)
of rechthebbende(n) hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. In dat geval
wordt enig eventueel reeds door of namens Deelnemer of rechthebbende
overgemaakt bedrag ter zake van de Obligaties teruggestort naar de
bankrekening van herkomst.
De inschrijvingsperiode vangt aan met ingang van 14 (veertien) dagen na publicatie van
het Memorandum en zal eindigen op het moment dat de aanbieding van
de Obligaties is voltekend. De inschrijvingsperiode zal in alle gevallen
niet langer dan 12 (twaalf) maanden duren.

Betaling en Deelname
Deelnemer is verplicht om het op het Inschrijfformulier aangegeven Deelnamebedrag
aan Tectona te voldoen binnen 10 (tien) dagen na de datum van
ondertekening daarvan.
Bij de inschrijving zal Tectona een bedrag aan emissiekosten in rekening brengen van
2% (twee procent) van de nominale waarde van de Obligaties waarop
ingeschreven wordt. Behalve het Deelnamebedrag heeft Deelnemer uit
hoofde van de Obligaties geen (andere) financiële verplichtingen jegens
de Vennootschap.
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Indien Deelnemer niet binnen de in voorgaand Artikel 0 genoemde termijn heeft
voldaan aan zijn stortingsverplichting voor wat betreft het
Obligatiebedrag met de daarbij in rekening gebrachte emissiekosten, of de
bevestiging van deelname zoals bedoeld in Artikel 0 niet tijdig door de
Vennootschap retour wordt ontvangen, heeft de Vennootschap het recht
om - zonder nadere ingebrekestelling - de koopovereenkomst van de
Obligatie te ontbinden.

Rendement
De Obligaties zijn rentedragend en kennen op jaarbasis een vaste couponrente van 5,8%
(vijf acht tiende procent) over het nominaal bedrag van de Obligatie.
Vanaf de eerstvolgende eerste dag van de maand navolgend op ontvangst door de
Vennootschap van het volledige Deelnamebedrag heeft Deelnemer recht
op de rentevergoeding zoals bedoeld in voorgaand Artikel.
De rentevergoeding zoals bedoeld in Artikel 0 is steeds opeisbaar en wordt steeds per
kalendermaand achteraf uitbetaald, in de eerste week van de daarop
volgende maand.
De Obligaties houden op couponrente te dragen met ingang van het einde van de
looptijd van de Obligaties zoals bedoeld in Artikel 0 of – voor zover eerder
– per de datum van tussentijdse aflossing door de Vennootschap zoals
bedoeld in Artikel 0.

Aflossing
Het Aflossingsbedrag van de Obligatielening wordt aan het einde van de Looptijd van
de Obligatie aan Deelnemers uitbetaald. De uitbetaling wordt
vermeerderd met de eventuele nog onbetaald gebleven verschenen rente
zoals bedoeld in 11.5.
Indien de houder van (een) Obligatie(s) schriftelijk aan de Vennootschap om
vervroegde aflossing dan wel terugkoop van Obligaties verzoekt, zal de
Vennootschap een dergelijk verzoek welwillend in overweging nemen.
Tectona is echter nimmer tot vervroegde aflossing of terugkoop van
Obligaties verplicht en kan een dergelijke verzoek dan ook steeds zonder
opgaaf van reden afwijzen.
De Vennootschap brengt in geval van het honoreren van een verzoek zoals bedoeld in
Artikel 0 daar een kostenvergoeding voor in rekening van 5% (vijf
procent) van het Aflossingsbedrag in het eerste jaar van de Looptijd.
Voornoemd percentage wordt in ieder daarop volgend jaar van de
Looptijd steeds met 0,5% (een half procent) verlaagd.
De Vennootschap is steeds gerechtigd tot – geheel of gedeeltelijke – tussentijdse
aflossing (‘vervroegde aflossing’).
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Het Aflossingsbedrag wordt naar Deelnemer overgeboekt binnen 10 (tien) dagen na
afloop van de datum waarop de vervroegde aflossing door Tectona is
vastgesteld. De Deelnemer wordt steeds tenminste 10 (tien) dagen voor
deze datum daarover door de Vennootschap geïnformeerd.

Verjaring
Enige vordering van Deelnemer tot ontvangst van de aflossing van Obligaties of
rentebetalingen daarover die door een niet bij de Vennootschap gelegen
oorzaak niet door Tectona aan Deelnemer kunnen worden uitbetaald,
vervalt na een periode van 5 (vijf) jaar na de datum van beschikbaar of
betaalbaarstelling daarvan.

Verhandeling en Levering van Obligaties
De Obligaties worden opeenvolgend genummerd van 1 (één) tot en met 300 (drie
honderd). De bij uitgifte toegewezen Obligaties worden onder vermelding
van het volgnummer ten name van een Deelnemer ingeschreven in het
register van de Obligatielening Tectona Agro Obligaties I.
De Obligaties zijn steeds tussentijds verhandelbaar. Voor levering van Obligaties is
vereist het daartoe door de Vennootschap vastgestelde standaard
overdracht formulier of een andere door de Vennootschap daartoe
voorgeschreven of goedgekeurde akte.
Voor het vestigen van een beperkt recht op de Obligatie is vereist een daartoe bestemde
onderhandse akte en mededeling daarvan aan Tectona door ten minste één
van de daarbij betrokken partijen.
Voor levering van een of meerdere Obligaties door Deelnemer aan enige derde(n) is
voorafgaande schriftelijke toestemming van Tectona vereist. De
Vennootschap is steeds bevoegd deze zonder opgaaf van redenen te
weigeren.
Voor levering van Obligaties aan derden kan de Vennootschap aan de leverende partij
een administratievergoeding van tot 2,5% (twee en een half procent) van
de nominale waarde van desbetreffende Obligatie(s) in rekening brengen.

Kennisgevingen
Alle kennisgevingen door Tectona aan Deelnemers of houders van rechten op
Obligaties zullen geschieden aan de adressen zoals op moment van
kennisgeving opgenomen in het register bedoeld in Artikel 0.
Een Deelnemer of houder van rechten op (een) Obligatie(s) is gehouden de door of
namens de Vennootschap toegezonden bevestigingen, afschriften, nota´s
of enige andere opgave of mededeling terstond na ontvangst te
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controleren, en bij constatering van enige onjuistheid of onvolledigheid
Tectona daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Exoneratie
Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale
aansprakelijkheid van Tectona wegens een eventuele toerekenbare
tekortkoming door de Vennootschap in de nakoming van haar
verplichtingen uit hoofde van deze Obligatielening beperkt tot vergoeding
van schade tot maximaal het totale Aflossingsbedrag. De Vennootschap
is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt
in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
Buiten het in Artikel 0 genoemde geval rust op de Vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders, functionarissen, adviseurs of medewerkers geen verplichting
tot vergoeding van welke schade dan ook, ongeacht de grond waarop een
actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
De Vennootschap zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige daad of nalatigheid van
derde(n) van wier diensten zij heeft gebruik gemaakt.

Interpretatie en Aanpassing van Artikelen
Indien een of meer Artikelen ongeldig of op andere wijze niet bindend zou(den) zijn,
wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Partijen
zullen alsdan deze voorwaarden interpreteren naar de geest en de
strekking van de Obligatielening en zo nodig de Artikelen in gezamenlijk
overleg aanpassen.
Met inschrijving op de Obligaties onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte
komen alle eventueel voorgaande afspraken tussen partijen terzake van de
Obligaties zelf daarbij te vervallen. Afwijkingen van Artikelen zijn alleen
dan geldig indien deze schriftelijk door de Vennootschap en de Deelnemer
en/of de nieuwe rechthebbende(n) op de Obligaties zijn overeengekomen.

Rechtskeuze
De Obligatielening, de Artikelen in deze akte en de Obligaties zelf zijn steeds
uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Obligatielening, deze akte dan wel enige
overeenkomst die hieruit voortvloeit of die hiermee in verband staat,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem en hierop
is steeds Nederlands recht van toepassing.
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Statuten Tectona Forestry B.V.

Op p.1 van de statuten hieronder werden enkele persoonsgegevens verwijderd:

73

Tectona Forestry B.V.

74

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

75

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

76

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

77

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

78

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

79

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

80

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

81

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

82

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

83

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

84

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

85

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

86

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

87

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

88

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

89

Akte Tectona Agro Obligaties I

Tectona Forestry B.V.

Bijlage 4.

Akte Tectona Agro Obligaties I

Historische balans 2013 Tectona

[Onderstaande overzicht betreft de cijfers uit de historische balans 2013. Voor een volledige toelichting op de
cijfers verwijzen wij u naar de jaarrekening 2013 welke verkrijgbaar is ten kantore van de vennootschap.]
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De opbrengstprognose Eindkap

De onderstaande informatie in deze bijlage is – afgezien van kleine aanpassingen tussen vierkante haken –
afkomstig uit hoofdstuk 5 en bijlage 2 van het Prospectus ‘Voorstel contractwijziging’ gericht aan de Participanten
in beleggingsobjecten die door HBM werden aangeboden. Deze informatie is in de bijlage van dit memorandum
slechts ter indicatie opgenomen en geeft achtergrondinformatie aan de investeerders in Obligaties van Tectona.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

5. De opbrengstprognose
5.1 Prognose kapvolume
Het verwachte houtvolume per hectare bij de eindkap in 2018 is 225 m3. Deze
verwachting is gebaseerd op de gemeten groei sinds 1998 en de verwachte
groeiontwikkeling tot 2018. Het gegarandeerde volume is 216 m3. Bij de volgende
prognoseberekening wordt uitgegaan van een staand volume van 225 m3. De
verwachte houtproductie van 225 m3 per hectare komt voort uit de meetgegevens
sinds 1998 op de plantage, gevoegd bij met ervaringsgegevens van andere
plantages zoals die verwerkt zijn in het bosbouw softwareprogramma MIRASILV
van professor Luis Ugalde Arias van CATIE (Centro Agronomico Tropical de
Investigacion y Ensenanza) in San Jose in Costa Rica.
Bij een eindkapvolume van 225 m3 per hectare is er ca. 150 m3 hout op dat geschikt is
voor export en ca. 50 m3 hout met een geringere waarde die op de lokale markt
verkocht gaat worden. Voor een specificatie van deze hoeveelheden zie hieronder bij
[‘Waardering’].

5.2 Prognose opbrengst per m3
De prijs van rondhoutstammen FOB Zuid Brazilië wordt als volgt bepaald:


Voor het dikste hout, met een diameter van 45 centimeter, van de onderste twee
meter van de stam wordt soms uitgegaan van een prijs die vergelijkbaar is met de prijs
van 5-de graad zaaghout (SG-5) uit Myanmar. Voor deze prognose gaan we echter uit
van een prijs die vergelijkbaar is met rondhout van de laagste export kwaliteit
zaaghout (SG-7) uit Myanmar.
 In december 2014 was de prijs voor SG-5 € 1.360 per m3 en voor SG-7 € 850 per m3.
 De prijs van opvolgende stamstukken wordt telkens genomen als 55% van het
voorgaande stuk.
Het bovenste, nog voor export in aanmerking komende, derde stamstuk zit van 4,4 tot 6,6
meter boven de grond. Dit stuk wordt op deze wijze gewaardeerd op 257 euro per m3.
De HBM heeft het afgelopen jaar al tussenkap stamstukken uit de tweede en derde
diktecategorie, met diameters van 30 – 35 centimeter, geëxporteerd. De prijzen daarvoor
liggen op het niveau van de geprognosticeerde prijzen.

5.3 Prognose opbrengst per hectare
De gemiddelde prijsstijging voor teakhout tot de eindkap in 2018 wordt genomen als het
gemiddelde jaarlijkse stijgingspercentage van 5-de kwaliteit zaaghout FOB Yangon
sinds april 2005. In de periode 2005 tot 2014 was dit percentage 12,4 per jaar.
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In december 2014 was, met behulp van bovenstaande uitgangspunten, de
geprognosticeerde kapopbrengst in 2018 van een hectare teakopstand uit 1998/199
€ 132.041
De gegevens die gebruikt worden bij het bovenstaande zijn afkomstig uit de
tweewekelijkse rapportages van het International Timber Trade Organization
(www.itto.int)

5.4 Prognose kosten per hectare
Op de opbrengst wordt ca. 45% directe kosten in mindering gebracht, bestaande uit
belastingen en oogst-, uitsleep-, overhead-, administratie-, transport-, verkoop- en
havenkosten. Deze kosten worden toegelicht in [Bijlage 6: paragraaf 6.9 “Kosten in
Brazilië”].
De Beheerskosten die via Nederland in rekening worden gebracht, worden toegelicht in
[Bijlage 6: paragraaf 6.1 – 6.8 “Kosten in Nederland”]. Deze kosten bestaan vrijwel
uitsluitend uit de kosten die direct en indirect het gevolg zijn van de gewijzigde
wetgeving waardoor beleggingsobjecten onder het toezicht van de AFM geplaatst
werden. Onder de bepalingen van de bestaande overeenkomst kunnen de kosten die
het gevolg zijn van het AFM toezicht, naar het inzicht van de HBM, niet bij de
Participanten in rekening gebracht worden.

Vergelijking van de prognose opbrengst bij het Voorstel en bij de bestaande
situatie

Bij uitvoering van
de bestaande overeenkomst

Bij uitvoering van
het Voorstel

Prognose Opbrengst per ha

132.000 euro

132.000 euro

Vracht- en havenkosten

34.300 euro

34.300 euro

Oogst- en uitsleepkosten

13.200 euro

13.200 euro

9.900 euro

9.900 euro

Verkoop- en overige kosten
Vennootschap belasting

-----

4.100 euro

Netto Prognose opbrengst in Brazilië

74.600 euro

70.400 euro

Belasting 25% *)

18.650 euro

----

Beheerskosten
Netto voor de Participant

------55.950 euro

7.500 euro
62.900 euro

*) Bij de bestaande constructie zou bij toepassing van het belastingverdrag Nederland –
Brazilië 15% bronbelasting geheven worden, maar vrijwel zeker wordt een hoger
percentage geheven omdat het belastingverdrag zo geïnterpreteerd wordt dat het niet
op de situatie met opbrengstrechten van toepassing geacht wordt. Bij bovenstaande
berekening wordt uitgegaan van een belastingheffing alsof het een normaal inkomen
betreft met een belastingdruk van 22,5% – 27,5%, afhankelijk van de hoogte van het
inkomen.
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Waardering (bijlage 2)
Het Kapvolume
De wijze waarop de verwachting voor het kapvolume berekend wordt, is gebaseerd
op het taxatiemodel dat het Braziliaanse bosbouwconsultancy bedrijf KLM gebruikt
heeft voor de taxatie van bosopstand op de plantage in 2008 en 2009.
De kapvolume wordt berekend met gebruikmaking van de volgende uitgangspunten:
1. Alleen de onderste 11 meter van een boom heeft een commerciële waarde.
2. De houtproductie bij de eindkap ligt op ca. 200 m 3 commercieel verkoopbaar
hout per hectare, als volgt verdeeld over 5 diameterklassen:

stuk vanaf effectieve
de grond diameter
in meters
in cm

oppervlak
aantal Effectieve
Π*R*R
bomen
lengte
in m3 per hectare
in m

m3 per
hectare

0,0-2,2

45

0,1590

200

2

63,6

2,2-4,4

40

0,1256

200

2

50,2

4,4-6,6

35

0,0962

200

2

38,5

6,6-8,8

30

0,0707

200

2

28,3

8,8-11,0

25

0,0491

200

2

19,6

3. De eerste drie klassen leveren hout op dat geschikt is voor export. Hout van de
laatste twee klassen worden op de lokale markt in Brazilië verkocht.
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Specificatie kosten Eindkap

De onderstaande informatie in deze bijlage is afkomstig uit hoofdstuk 6 van het Prospectus ‘Voorstel
contractwijziging’ gericht aan de Participanten in beleggingsobjecten die door HBM werden aangeboden. Deze
informatie is in de bijlage van dit memorandum slechts ter indicatie opgenomen en geeft achtergrondinformatie
aan de investeerders in Obligaties van Tectona. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.

Specificatie kosten

6.1 Overzicht kosten in Nederland
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in alle kosten in Nederland die op de
eindkapopbrengsten in mindering zullen worden gebracht en die vallen buiten de kap-,
transport-, verkoop- en administratiekosten van de eindkap. In dit hoofdstuk zullen
genoemde vergoedingen individueel nader worden toegelicht.

Vergoeding / kosten

bedrag

Voorbereidingskosten
Voorbereiding en structurering

150.000 euro, Eenmalig bij het Voorstel

AFM kosten

257.730 euro

Over de periode 2006-2014

Jaarlijkse kosten en vergoedingen
Directe en indirecte AFM kosten

90.000 euro

Jaarlijks

Eindkapvoorbereiding

40.000 euro

Jaarlijks

Overige beheerkosten

25.000 euro

Jaarlijks

Renten

52.500 euro

Jaarlijks

Voor alle vergoedingen en kosten die in dit hoofdstuk worden vermeld, geldt dat deze
exclusief BTW zijn.

6.2 Kosten ten gevolge van gewijzigde wetgeving
Dit betreft taken en kostenposten die nog niet bestonden in de periode tot 2006, toen
vrijwel alle participaties aan beleggers verkocht zijn. Deze kosten zijn daarom niet in de
kostprijs van het teak verwerkt en de bijbehorende taken zijn ook niet in de
contractverplichtingen van de NV HBM opgenomen. Ondanks het feit dat de NV HBM
de bijbehorende werkzaamheden en taken in het belang van de beleggers nauwgezet
vervuld heeft, zijn de kosten van die werkzaamheden tot nu toe niet doorbelast aan de
beleggers. De NV HBM zal ook de kosten vanaf 1-1-2015 die het gevolg zijn van
gewijzigde wetgeving tot de eindkap op zich nemen en daarna met de Kapopbrengsten
van de Participanten verrekenen.
Veel andere teakaanbieders zijn o.a. ten gevolge van de wetswijziging failliet gegaan.
Omdat de AFM de toezichtkosten verdeelt over de overgebleven vergunninghouders,
heeft de HBM, als een van de weinige overblijvende solvabele beheerders van
beleggingsobjecten, zelfs onevenredig veel AFM bijdragen moeten betalen. In de
periode 2006 t/m 2014 bedroegen de AFM bijdragen maar liefst 257.730 euro.
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Daarnaast veroorzaakte de nieuwe wetgeving ook veel extra kosten, omdat er taken
bijkwamen zoals:
-

De vergunningaanvraag met bijbehorende prospectus, financiële verslaggeving
van het geplande onderhoud, prognoses, waardeontwikkeling;

-

Jaarlijkse overzichten maken voor de AFM;

-

De noodzaak een administratief medewerker en een kantoor te hebben;

-

De noodzaak een medewerker met een Wft diploma’s te hebben;

-

De noodzaak een registeraccountant voor controle van de vergunninghouder in
Nederland en voor de plantage in Brazilië in te schakelen;

-

Jaarlijkse bosbouw inventarisaties en groeimetingen op een 50-tal meetplotjes
verspreid over de percelen van de plantage;

-

De prijsontwikkelingen van teak, transport en verkoop, etc. bijhouden;

-

Een door de Nederlandsche Bank NV opgelegde verplichte afwikkeling van een
200 tal contracten met een terugkoopregeling;

-

Onderzoek naar omzetting van beleggingsobjecten doen, juridisch- en fiscaal
advies inwinnen;

De wetswijziging had dus tot gevolg dat de HBM, als beheerder van de
beleggingsobjecten, allerlei kosten kreeg, die tot nu toe niet in rekening zijn gebracht bij
de belanghebbende Participanten. Het herstructureren van het uitbetalen van de
Kapopbrengsten beperkt de kosten, zodat het mogelijk wordt om de kosten ten gevolge
van de wetswijziging bij de eindkap in rekening te kunnen brengen.

6.3 Voorbereidingskosten
Voorbereidings- en structureringskosten

EUR 150.000

De (eenmalige) voorbereidings- en structureringskosten komen ten laste van de
eindkapopbrengsten van de Participanten.
In deze kosten zijn ook opgenomen de kosten van het onderzoek naar de
mogelijkheden van een Beleggingsmaatschappij met de bijbehorende kosten van
juridisch en fiscaal advies en de kosten van het opzetten van de beoogde structuur,
zoals in de afgelopen jaren de oprichting van een Belegging Maatschappij (NV Tectona
98/99) en een Beheerder (Duurzaam Fondsenmanagement BV) en een Stichting
Administratie Kantoor (Stichting Administratiekantoor Duurzame Fondsen). Daarnaast
waren er ook de kosten om gekwalificeerde en AFM goedgekeurde bestuurders aan te
trekken en de kosten van het schrijven van een prospectus en het gereedmaken van de
aanvrage.
AFM bijdragen 2006 t/m 2014

EUR 257.730

Deze kosten die door de AFM bij HBM, als beheerder van de beleggingsobjecten, in de
periode van 2006 tot en met 2014 in rekening gebracht.

6.4 Jaarlijkse kosten en vergoedingen
Directe en indirecte AFM kosten

EUR 90.000 per jaar

Deze kosten betreffen zowel de jaarlijkse AFM bijdragen als de kosten die het gevolg
zijn van de eisen die aan een vergunninghouder gesteld worden, zoals: het in dienst
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hebben van Wft gediplomeerd personeel; het voeren van een beleggersadministratie;
het opstellen en controleren van een geconsolideerde jaarrekening (HBM en de plantage
samengevoegd) door een RA accountant; AFM overzichten maken; jaarlijkse fiscale
waarde opgave verstrekken aan Participanten en de noodzaak een kantoorruimte te
huren.

6.5 Eindkapvoorbereiding

EUR 40.000 per jaar

Om teakhout te verkopen, is het van belang een continue aanvoer te hebben en
langdurig relaties met potentiele afnemers op te bouwen en ervaring op te doen met
zowel commerciële-, juridische-, export-, transport- en valuta aspecten.
De plantage van de NV HBM zal in 2018 voor het eerst eindkap verkopen, waarvan
vrijwel alle teak in handen is van participanten. De eindkap bestaat uit een grote
hoeveelheid hout die in relatief korte tijd (1 a 2 jaar) gekapt, getransporteerd en verkocht
moet worden. Zonder een goede voorbereiding in de jaren voor de eindkap gaan op
allerlei vlakken bottlenecks ontstaan:
-

de oogstcapaciteit (machines, personeel, opslag);
het uitslepen (tractoren, oplaadkarren),
het opslaan (droogschuren, shovels, zaagafval)
de zaagcapaciteit;
het uitzoeken van de kosten van bruikbare exporttrajecten en –routes;
de beschikbaarheid van voldoende transportmogelijkheden (vrachtwagens,
containers);
het opbouwen van contacten met potentiele afnemers;
de contractuele-, administratieve-, financiële en andere werkzaamheden rond
export;
Het opbouwen van contacten met afnemers houdt onder andere in dat
afnemers bezocht worden, dat afnemers op de plantage uitgenodigd worden en
dat proefzendingen met tussenkap gedaan worden.

Daarnaast moet de plantage zich op een plotselinge, grote toename van de
werkzaamheden voorbereiden.

6.6 Overige beheerskosten

EUR 25.000 per jaar

De overige kosten betreffen de kosten voor zover die niet hierboven zijn genoemd en
die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de beheerstaken van de Beheerder.
Onder de overige kosten zijn onder andere de volgende soorten kosten ondergebracht:
jaarlijkse kosten van externe adviseurs (accountants, fiscale en juridische adviseurs),
kosten voor externe taxaties, administratieve kosten en overige onvoorziene kosten.
Ook betreft het de kosten van allerlei kleinere beheerstaken zoals het opstellen en
verspreiden van nieuwsbrieven; correspondentie voeren met Participanten; het beheer
van het onderhoudsdepot; het beheer van de website; erfeniskwesties over participaties
regelen; contacten onderhouden met derde partijen als bijvoorbeeld het Kifid (verplichte
klachtenorganisatie), etc.

6.7 Renten

EUR 52.500 per jaar

Tot 2019 zullen er geen inkomsten zijn voor de participanten, terwijl er jaarlijkse kosten
zijn die bij participanten in rekening gebracht worden, maar die pas bij de eindkap geïnd
kunnen worden. Over deze financiering van de beheerskosten wordt een rente van 6%
per jaar in rekening gebracht..
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6.8 Deelname aan de obligatielening
Ter financiering van de beheerskosten zullen 5-jarige obligaties uitgegeven worden.
Participanten zullen in de gelegenheid gesteld worden om hieraan deel te nemen. Op
deze wijze kunnen de deelnemers aan de obligatielening de renten over de uitgestelde
vordering voor beheerskosten zelf ontvangen.
U voorkomt zo dat in de periode tot 2019 over de beheerskosten bij u 6% rente in
mindering wordt gebracht op de kapopbrengst, terwijl in diezelfde periode uw geld
vrijwel renteloos op de bank staat.

6.9 De kosten in Brazilië
6.9.1 Vennootschapsbelasting
Omdat de eindkap een soort bedrijfsbeëindiging inhoudt, kan de plantage onder een
bijzonder gunstig tarief voor de vennootschapsbelasting gebracht worden.
De gebruikelijke vennootschapsbelasting bedraagt 25% plus ca. 8% premies over
de winst. Daarbij moet worden opgemerkt dat de boekhoudkundige winst zelfs nog
veel hoger zal zijn dan de werkelijke winst als gevolg van de inflatie op de real,
waardoor de hoge startinvesteringen in verhouding niet zwaar meetellen.

6.9.2 Vracht- en Havenkosten
Het gekapte hout gaat over de weg naar Zuid Brazilië (ca. 2.000 km) en vervolgens in
containers over zee naar (waarschijnlijk) Azië (ca. 15.000 km).
Een gedeelte van het hout met kleinere diameters zal in Brazilië verkocht worden. Dat
hout veroorzaakt lagere transportkosten en geen havenkosten.
De geraamde vracht- en havenkosten voor export zijn 215 euro per m3 , bestaande uit:
Transportkosten
130 euro
Havenkosten
50 euro
Fethab (belasting)
10 euro
Laadkosten
25 euro

6.9.3 Oogst- en uitsleepkosten
Het oogsten vergt de inzet van dure oogstapparatuur met gespecialiseerd personeel en
veel overheadkosten voor planning en organisatie. De plantage heeft relatief veel
houtopstand en daardoor zijn de oogst- en uitsleepkosten hoger dan bij een geringere
hoeveelheid houtopstand. De oogst- en uitsleepkosten worden geraamd op ca. 13.200
euro per hectare.

6.9.4 Verkoop- en inventarisatie/administratiekosten
Verkoopkosten bestaan uit de kosten van verkoopvoorbereidingen, het leggen en
onderhouden van contacten, reis- en verblijfkosten, de kosten van agenten en andere
tussenpersonen, fees voor betrokkenen die invloed kunnen uitoefenen op de verkoop,
het regelen van exportvergunningen, exportkosten, after sales kosten, overheadkosten
en de kosten van het afhandelen van klachten en disputen met afnemers.
Inventarisatie- en administratiekosten komen voort uit het feit dat beleggingsobjecten
individuele beleggingen zijn die vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM).
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De AFM eist dat de eindkap zo wordt ingericht dat de bomen van iedere belegger
tijdens het kap- en verkoopproces gevolgd worden, zodat de exacte opbrengst
per belegger berekend kan worden. Als voorbereiding daarop worden per perceel
jaarlijks de aangroei, de diameter van de bomen en de hoogte gemeten, zodat bij
de eindkap per belegger vastgesteld kan worden hoeveel stukken van welke
diameter en lengte gekapt zijn. Bij de eindkap moet gevolgd worden in welke
partijen deze stukken terecht zijn gekomen en wat de opbrengst per partij en per
boomstuk geweest is. Deze werkwijze is omslachtig en kostbaar, maar het is
noodzakelijk omdat beleggingsobjecten, zoals teak participaties, individuele
beleggingen zijn. Een andere werkwijze zou betekenen dat de participatie een
gemeenschappelijke belegging is en daarmee zou de NV HBM de wet op het
financieel toezicht (Wft) overtreden. Bovendien zouden bij een andere werkwijze
sommige Participanten benadeeld worden en anderen bevoordeeld.
Het totaal van de verkoop-, overhead- en de inventarisatie- en administratiekosten wordt
geraamd op ca. 9.900 euro per hectare.
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Inschrijfformulier
Inschrijving Tectona Forestry B.V. – Tectona Agro Obligaties I
Formulier maart 2015

Datum

:

Referentie

:

(door Tectona in te vullen)

Ontvangstdatum

:

(door Tectona in te vullen)

Geïnteresseerde(n) wenst of wensen in te schrijven op de volgende Tectona Agro Obligaties I:

Aantal

Inschrijfprijs

Totaal Nominaal
Obligatiebedrag

(per Obligatie)
€ 5.000,--

€

Emissiekosten

Totale Emissiekosten

(per Obligatie)
€ 100,--

Totaal Deelnamebedrag

€

€

Gegevens Deelnemer

O de heer

achternaam

:

voorletters:

adres

:

postcode :

woonplaats

:

telefoon nr.

:

e-mail adres

:

BSN no.

:

geboortedatum:
nationaliteit

:

Namens Rechtspersoon (indien van toepassing)

O ja

functie

:

statutaire naam:

registratienr.

:

vestigingsland

O mevrouw

O nee

:

Waar van toepassing: Vertegenwoordiger verklaart op te treden namens voornoemde rechtspersoon als Deelnemer en voor deze
inschrijving op Obligaties volledig bevoegd te zijn om deze rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Het Deelnamebedrag dient binnen 10 dagen na ondertekening van het Inschrijfformulier te zijn overgemaakt op de betaalrekening van
Tectona Forestry B.V.:
IBAN nummer:

NL 47 RABO 012 159 1328

Ten name van:

Tectona Forestry B.V.

O.v.v.:

Naam Eerste Obligatiehouder of Naam Rechtspersoon

Na ontvangst van het Deelnamebedrag ontvangt u het Bevestigingsformulier. Voor de ontvangst van enig voordeel of vergoeding of
uitkering door, namens of vanwege Tectona Forestry B.V. in verband met deze Obligatie(s) wijst of wijzen Deelnemer(s) de volgende
bankrekening aan:
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IBAN nummer:
Ten name van:
Plaats:
Rentebetaling:

per maand

(in te vullen door Tectona)

Uw adviseur:
Handtekening voor akkoord

De aankoop van deze Obligaties valt onder de bepalingen van afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek en daarmee onder
het toezicht van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Financiële Markten op de naleving daarvan. De aanbieding van
Tectona Agro Obligaties I valt niet onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht en daarmee ook niet onder het toezicht van
de AFM op naleving daarvan.
Met ondertekening verkla(a)r(t)(en) ondergetekende(n) dat alle gegevens door hen naar waarheid werden ingevuld en dat zij voldoende
bekend zijn met de meest recente informatie op de website, de brochure en de akte en met het meest recente aanbiedingsmemorandum
van Tectona Forestry B.V. met betrekking tot deze Obligaties. Ondergetekende(n) verklaren dat zij deze informatie schriftelijk dan wel
per e-mail hebben ontvangen dan wel dat zij deze van de site van Tectona www.tectonaforestry.nl hebben kunnen downloaden per de
datum van ondertekening van dit Inschrijfformulier.
Tevens verklaren hierna ondertekenende inschrijver(s) – waar van toepassing mede namens de (rechts-) persoon die zij
vertegenwoordigen – dat zij de ontvangen informatie gelezen en begrepen hebben en dat zij daarmee volledig akkoord zijn gegaan
voorafgaand aan navolgende ondertekening:
Deelnemer
Deelnemer

(of de vertegenwoordigde vennootschap)

(waar van toepassing)

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Omdat de aankoop van deze Obligaties een financiële transactie vormt, is Tectona Forestry B.V. gehouden de identiteit van de
inschrijver(s) vast te stellen. Wanneer u voor de eerste keer inschrijft op effecten van Tectona Forestry B.V., dient u met dit
Inschrijfformulier een afschrift van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee te sturen. In het geval dat u
een rechtspersoon vertegenwoordigt, dient u ook mee te sturen een geldig afschrift van de inschrijving in het register van de KvK of
machtiging waaruit vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.
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