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I. Synthese

➢ Het project ‘Chemin de la Caracole’ : Bouw van een
opvangcentrum voor 80 volwassenen met een handicap.
Het project zal uitgevoerd worden door Namur-Services SRL
eerder aangekocht door MG Health Care SRL

➢ Het project wordt gefinancierd dankzij een banklening
ondergebracht in Namur-Services SRL en speciaal voor dit
doel bestemd.
De SRL Namur-Services zal aangeworven worden dankzij
een banklening en een deel obligatie-uitgifte.

➢ De fiananciële kosten zullen gefinancierd worden met eigen
middelen en het saldo van de obligatie-lening.

Doel van de financiering

De kerncijfers

➢ Min. bedrag van de lening :
➢ Max. bedrag van de lening :
➢ Rente :
➢ Looptijd :
➢ Garantie :

De obligatie-financiering

➢ Totale verkoop :
➢ Acquisitiekosten Namur-Services :
➢ Kosten werkzaamheden :
➢ Financiële kosten :
➢ ROI :

Het eigendom

➢ Het opvangcentrum bestaat uit 5 gebouwen :

✓ 4 blokken zullen worden gebruikt voor woonruimte en
elk 20 bedden bevatten.

✓ 1 blok zal een keuken, administratieve ruimten en
kantoren omvatten

➢ Na de voorlopige oplevering zal het gebouw worden
verhuurd aan Namur Santé met een vast huurcontract
voor 18 jaar.

➢ Zodra het project is verhuurd, wordt Namur-Services SRL
via een aandelentransactie verkocht aan een derde partij
(overeenkomst van Q2 2022).

De ligging

De kalender

Q4 2022

Q4 2023

Q4 2024

Acquisitie Namur-Services SRL door MG Health
Care SRL en begin van de werken

Verkoop van Namur-Services SRL aan een
derde

Einde van de bouwwerken

EUR 11.900k
EUR 3.850k
EUR 5.709k
EUR 727k
16%

EUR 1.000k
EUR 1.200k
8,00% / jaar
2 jaar
Persoonlijke
waarborgen

➢ Het opvangcentrum is gelegen in Namen

➢ Het is gelegen bij Jambes, niet ver van:

✓ de oevers van de Maas ;

✓ meerdere ziekenhuizen (CHU UCL Namur en CHRSM) ;

✓ de Citadel van Namen

➢ Het geniet van een goede bereikbaarheid via de N92 of de
N954
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II. De projectdrager

• Naam en rechtsvorm: MG Health Care SRL

• Oprichting : Opgericht op 26 februari 2021

• Ondernemingsnummer : BE 0764.430.175

• Adres : Rue Joseph Deflandre 160, boite 1, 4053 Chaudfontaine

• Bestuurders : Goumis Loannis et Mélotte François

• Activiteit : Opvang van mensen met een mentale handicap

Juridische structuur en context

• Naam en rechtsvorm : Namur-Services SRL

• Oprichting : Opgericht op 9 augustus 2017

• Ondernemingsnummer : BE 0679.67.92.95

• Adres : Rue Joseph Deflandre 160, boite 1, 4053 Chaudfontaine

• Bestuurders : Mélotte François en een derde

• Activiteit : Vastgoedontwikkeling, bouw, kunstwerken en diensten

De Mélotte Group, via haar onderneming MG Health Care SRL, hierna "MG"
genoemd, is voornemens via een aandelenruil de onderneming Namur-Services
SRL, hierna "NS" genoemd, over te nemen. Deze laatste is eigenaar van een terrein
aan de "Chemin de la Caracole" in Namen waarop de groep een vastgoedcomplex
wil ontwikkelen voor de opvang van 80 gehandicapten.

Met dit project willen de projectleiders het gebrek aan accommodatie voor mensen
met een handicap goedmaken. De filosofie is de bewoners een nieuw "thuis" te
bieden.

Bij voorlopige ontvangst zal het gebouw voor 18 jaar worden verhuurd aan Namur
Santé, een onderneming van de groep Mélotte die actief is in de sector van de
gehandicaptenzorg in België.

Zodra het project is voltooid en verhuurd, zal NS via een aandelentransactie
worden verkocht aan een derde onderneming, die tot doel heeft een
gediversifieerde portefeuille op te bouwen van vastgoedactiva die verband houden
met de medisch-sociale of gezondheidssector.

Obligatie-
financiering

Gourmis IoannisMélotte François

50% 50%

Derde bedrijf

100%*

1

ICO lening

Namur-Services SRL

* Gewenst toekomstig aandeelhouderschap. Momenteel is "Namur-Services" SRL in handen van Mélotte François en een derde.

2

2

1

MG Health Care SRL

Vennootschap die 100% van de aandelen van NS zal bezitten. : Onderneming die het project zal uitvoeren:

Bankfinanciering
Werkzaamheden

Bankfinanciering
Acquisitie
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II. Le porteur de projet

Mélotte Group

« Mélotte Group is actief sinds 2008 in de vastgoedontwikkeling: residentieel, kantoor, retail in
België, Frankrijk en Luxemburg met talrijke realisaties, waardoor het een knowhow in de sector
heeft.

"Ons doel is om projecten met karakter en duurzaamheid voor te stellen die inspelen op de
evolutie van de verstedelijking door hoogwaardige afwerkingen en gastvrije en comfortabele
woon- en werkruimten te bieden.

"De keuze voor een centrale en strategische locatie geeft onze ontwikkelingen een antwoord
op de vraag van klanten die op zoek zijn naar innovatieve gebouwen die voldoen aan de
huidige energienormen. Wij maken er een erezaak van om met lokale partners samen te
werken.

MG Health Care

MG Health Care is actief in de gehandicaptenzorg en beheert momenteel drie centra met 100
bewoners.

Het aanwezige team bestaat uit mensen die al vele jaren in de sector actief zijn, waardoor het
een kwaliteitsdienst en een specifieke zorg voor elke patiënt kan bieden, en het is erkend door
de AVIQ (Waalse organisatie die de gehandicaptensector onder haar bevoegdheid heeft).

MG Health Care heeft de wil om nieuwe locaties te ontwikkelen en de bewoners een
kwalitatieve leefomgeving te bieden op basis van een institutioneel project dat telkens wordt
aangepast. De gebouwen zullen voldoen aan de nieuwste normen, zowel uit "medisch" als uit
energie-oogpunt.

Bron : ManagementBron : https://www.melottegroup.com/

Na zijn studie buitenlandse handel begon François Mélotte in 2017 zijn
professionele loopbaan in de vastgoedontwikkeling.

Zijn eerste project was het "Wanze project" met 16 flats.

Tegenwoordig is de heer Mélotte algemeen directeur van de groep
Mélotte.

1. Obtenir une photo de François Mélotte
2. Obtenir une photo de Mr. Gournis + descriptif expérience 

Ioannis Gournis heeft de leiding over MG Health Care.

https://www.melottegroup.com/
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III. De vorige projecten (niet exhaustief) van de Groupe Mélotte

Bron : Management

R Hamoir – Residentie voor mensen met een handicap1 R Grivegnée – 27 appartementen2

Hamoir

Marge van 30%

Verkocht in 2020

Grivegnée

Marge van 27%

Verkocht in 2019

R Boncelles – 26 appartementen3 R Embourg – 6 appartementen4

Boncelles

Marge van 28%

Verkocht in 2020

Embourg

Marge van 22%

Verkocht in 2016
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IV. Beschrijving van het project

‘Chemin de la Caracole’ in het kort…

Gelegen chemin de la Caracole te Namen

Bouw van een centrum voor 80 gehandicapten. Het centrum zal bestaan uit 5
gebouwen (blok A tot en met E). De blokken A tot en met D zullen elk 20 bedden
bevatten en worden gebruikt voor woonruimte. Blok E zal bestaan uit een
keuken, lokalen, administratieve kantoren

Kadaster NAMUR 2 DIV Sectie E, perceelnummers 348L, 349D en 353L met een
totale oppervlakte van 13.000 m².

Chemin de la Caracole
Huidige situatie

Chemin de la Caracole
Geprojecteerde situatie

Blok A B
lo

k B

Het gebouwencomplex krijgt fotovoltaïsche panelen op het dak, wordt voorzien van
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, heeft oplaadpunten voor elektrische voertuigen
en omvat groenzones.

1:200 1:200

Architect ‘Atelier 33 concept SRL’

Aan het einde van de werkzaamheden zal NS via een "share deal" worden verkocht aan
een derde partij voor een bedrag van EUR 11.900k
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IV. Beschrijving van het project

‘Chemin de la Caracole’ morgen…
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IV. Beschrijving van het project

‘Chemin de la Caracole’ morgen…

G +2

GLV

G +1

➢ Site samensteld uit 5 gebouwen
➢ De kamers zijn ongeveer 15 m² groot

6 kamers

B
lo

k 
E

B
lo

k 
B

B
lo

K
A

B
lo

k 
C

G+2

GLV

G+1

G+2

GLV

G+1

GLV

G +1

G+2

GLV

G+1

B
lo

k 
D

1 zaal voor de opvoeders

8 kamers

1 zaal voor de opvoeders6 kamers

6 kamers 1 zaal voor de opvoeders

6 kamers 1 zaal voor de opvoeders

6 kamers 1 zaal voor de opvoeders

6 kamers 1 zaal voor de opvoeders

8 kamers

8 kamers8 kamers

1 zaal voor de opvoeders6 kamers

1 zaal voor de opvoeders6 kamers

2 kiné/zorg-zalen 3 kantoren 1 keuken 1 Snoezelen-zaal

1 polyvalente zaal 1 eetzaal
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V. De ligging

Namur

De omgeving

Het project is gelegen bij Jambes, niet ver van:

• de oevers van de Maas;

• verschillende ziekenhuizen (CHU UCL Namur en CHRSM) ;

• van de Citadel van Namen ;

De site is gelegen op minder dan 5 km ten zuiden van Namen, of minder dan 15 min met de wagen en geniet van een goede bereikbaarheid via de N92 of de N954.

Bereikbaarheid

Treinen: het station van Jambes en Jambes-Est bevinden zich op
minder dan 3 km van het ontvangstcentrum;

Auto : de site is in minder dan 15min bereikbaar met de wagen van
het centrum van Namen en van de verkeersassen N92 en N954.Chemin de 

la Caracole

Meuse

N92
N954

Jambes

CHRSM

CHU

E411

N90

Binnen een straal van ongeveer 5 km zijn er een aantal instellingen voor mensen met een handicap:

• « La Bastide » is een ontvangstcentrum voor doven en slechthorenden (4,5 km) ;

• « Douceur des Coteaux Mosans » is een ontvangstcentrum voor volwassenen met een ernstige polyhandicap (4,3 km) ;

• « L’arche Namur » is een ontvangstcentrum voor volwassenen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperkingen (5,3 km) ;

• « Accueil Mosan » is een ontvangstcentrum voor volwassenen met een handicap (4 km).

1

1

2

3

4

2

3

4

Citadel van Namen
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Planning T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025

Acquisition terrain, obtention permis et 1er frais

Acquisition de NS par MG 

Développement 

Construction 

Blocs A&B

Blocs C&D

Bloc E

Vente de NS à une société tiers

Conditions suspensives levées

Financement obligataire

202520232022 2024
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VI. Het uitvoeringsplan

➢ De grond werd aangekocht door NS in Q3/2017 en de vergunning toegekend in Q2/2019;

➢ De aankoop van NS door MG zal in november 2022 verwezenlijkt worden;

➢ De werken zullen beginnen in de loop van Q4/2022 en zullen eindigen 1 jaar later in Q4/2023;

➢ De verkoop van 100% van de aandelen van NS aan een derde partij (overeenkomst van juni 2022) wordt geschat op uiterlijk Q4/2024, onder de volgende voorwaarden:

✓ Voltooiing van de werkzaamheden overeenkomstig de vergunning .

✓ Een oppervlakteonderzoek door een landmeter en een controle van de bodemgesteldheid van de grond door een erkende bodemdeskundige.

✓ De huurder neemt effectief bezit van het Onthaalhuis, installeert het nodige meubilair, betaalt de eerste huur, betaalt de huurwaarborg en de bankgarantie.

✓ Afstand door verzekeraars van eventuele change of control clausules in de afgesloten verzekeringspolissen .

✓ Terugbetaling van de aangegane leningen (Volgens de directie zullen de kredieten in NS worden vereffend op de dag van de verkoop van de aandelen in NS) ;

Er zij op gewezen dat 98,5% van de in de overeenkomst vastgestelde prijs verschuldigd is bij de voorlopige oplevering en het saldo bij de definitieve oplevering.

➢ De obligatiefinanciering wordt toegekend voor 2 jaar en wordt op dezelfde dag als de overdracht van de NS-aandelen terugbetaald. Indien dit laatste plaatsvindt vóór Q4/2024, zal de terugbetaling van de
obligatie vóór de looptijd ervan plaatsvinden in ruil voor een vergoeding voor vervroegde terugbetaling.

Bron : management
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VII. De verwachte rentabiliteit

➢ De overdracht van de NS-aandelen aan een derde onderneming bedraagt EUR 11.900k, rekening
houdend met de ondertekende overeenkomst.

➢ Deloitte heeft het belastingrisico in verband met de "vastgoed-share deal" niet geverifieerd.

➢ De verkoop van NS-aandelen aan MG bedraagt EUR 3 850k. De financiering van deze transactie
wordt toegelicht op de volgende pagina. De kosten van de werkzaamheden komen overeen met
de kosten in de door de aannemer ontvangen offertes (contract met gesloten enveloppe).

➢ De werkzaamhedenkosten zijn inclusief BTW. Deloitte heeft geen BTW-analyse gedaan;

➢ De bankfinanciering gelinkt aan de werken bedraagt EUR 6.600k terwijl de totale kosten daarvan
worden geraamd op EUR 5.709k. Met dit verschil kunnen eventuele onvoorziene uitgaven
(toeslagen) worden gedekt.

➢ De eigen middelen/voorschotten van de Mélotte Group, noodzakelijk voor de realsiatie van het
project, vertegenwoordigen een bedrag gelijk aan EUR 977k ;

➢ De bankkosten zijn samengesteld uit:

✓ Rente op bankleningen berekend op basis van Euribor 3 maanden Q4/2022, rekening houdend
met de hieronder weergegeven kredietovereenkomsten.

✓ Rente op de obligatielening op basis van een fondsenwerving van EUR 1.200.000 tegen 8% per
jaar over 2 jaar.

✓ Kosten in verband met het verstrekken van de leningen en de obligatie-uitgifte, alsook
vergoedingen in verband met de vervroegde terugbetaling van de leningen*.

➢ De ROI van het project** van 16% ligt binnen de marktnormen (tussen 15% en 20% vóór de
huidige economische situatie).

Source : management

* Hypothese :vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente
** (Verkopen– (Projectkosten +Financeringskosten) / (Projectkosten +Financeringskosten)

Share deal - En EUR

Prix de vente

Acquisition NS par une société tiers 11.900.000 €            

Coûts du projet - En EUR

% des coûts Coûts # m² 

Acquisition NS par MG 40,3% 3.850.000 €              13.000

Développement 1,8% 172.700 €                  5.944

Démolition 2,9% 275.000 €                  5.944

Construction 55,0% 5.261.240 €              5.944

Total coûts du projet 9.558.940 €              

Financement  - En EUR

Crédit bancaire - Acquisition NS par MG 2.400.000 €              

Crédit bancaire - Travaux (ligne max) 6.600.000 €              

Empunt obligataire via BeeBonds 1.200.000 €              

Capitaux propres/avances du groupe Mélotte 977.000 €                  

Total financement 11.177.000 €            

Frais financiers - En EUR

Intérêts sur crédit bancaire - Acquisition NS par MG 127.200 €                  

Intérêts sur crédit bancaire - Travaux 197.410 €                  

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 192.000 €                  

Frais bancaires et de financement 210.261 €                  

Total frais financiers 726.871 €                  

Marge avant impôt 1.614.189 €              

ROI 16%
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VIII. De financieringsaanvraag

Schatting van de behoeften en de middelen (EUR k)

Financiële structurering en financiële stromen

Obligatie-
financiering

Gournis IoannisMélotte François

50% 50%

Derde onderneming

100%*

1

Prêt ICO

Namur-Services SRL 2

MG Health Care SRL

Bankfinanciering
Werken

Bankfinanciering
Acquisitie

➢ De acquisitie transactie van NS door MG is ingesteld op EUR 3.850k en samengesteld uit 2
bedragen:

✓ Share deal : EUR 2.822k ;

✓ Diverse schulden van NS : EUR 1.028k ;

➢ Deze bedragen zullen op de volgende manier gefinancierd worden:

✓ Share deal :

➢ Bankfinanciering ‘Acquisitie’ ondergebracht bij MG : EUR 2.400k ;

➢ Voorschotten Mélotte : EUR 422k ;

✓ Diverse schulden van NS :

➢ Obligatie-financiering geleend aan NS door MG : EUR 1.028k ;

➢ Naast de aandeelhoudersvoorschotten zal het saldo van de obligatie-uitgifte worden gebruikt
om een deel van de bankrente in verband met de acquisitieleningen (ondergebracht bij MG)
en de werken (ondergebracht bij NS) te betalen.

1

1

1

➢ De acquisitie transactie van NS door een derde onderneming is ingesteld op EUR 11.900k. Dit
bedrag zal MG toelaten om :

✓ De bankfinanciering "Werken" terug te betalen in NS

✓ De obligatie-financiering in NS terug te betalen + saldo (hetzij in NS hetzij in MG) ;

✓ De bankfinanciering ‘Acquisitie’ terug te betalen in MG ;

✓ De voorschotten van de Mélotte Group terug te betalen.

✓ Er zij op gewezen dat de schulden (anders dan bankschulden) die in MG en NS
ontstaan na de overdracht van de aandelen van NS aan MG (stap 1) achtergesteld
zullen worden bij de obligatie.

2

Betaling

3.850

5.709 727 10.286

8.109
1.200 977 10.286

€ 0
€ 2.000
€ 4.000
€ 6.000
€ 8.000

€ 10.000
€ 12.000
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IX. De toekomstige financieringen

➢ Bankfinanciering:

• Krediet : Triodos Bank NV

• Toekenningsdatum : Q4/2022

• Type krediet : Termijnlening

• Vervaldatum : 01/09/2025

• Bedrag : EUR 2.400.000

• Doel : Deze lening is uitsluitend bestemd voor de financiering van de aankoop van 100% van de aandelen in het kapitaal van de onderneming "Namur-Services" SRL.

• Variabel tarief : Euribor 3 maanden* + 2,65%

• Zekerheden: - Verpanding van effecten in handen van de heer François Mélotte en de heer Ioannis Gournis in "MG Health Care" SRL voor een gegarandeerd
maximumbedrag van EUR 2.640.000 ;

- Verpanding van van effecten in handen van "MG Health Care" SRL in "Namur-Services" SRL voor een gegarandeerd maximumbedrag van EUR 2.640.000 ;
- Verpanding ten gunste van de bank van alle vorderingen en meer bepaald van de schuldvorderingen op de verwervende derde onderneming met betrekking

tot de voorlopige prijs of de vergoeding voorzien in de op 27 juni 2022 ondertekende overeenkomst tot overdracht van aandelen.
* Tarief = 0,657 (Q4/2022)
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IX. De toekomstige financieringen

➢ Bankfinanciering:

• Krediet : Triodos Bank NV

• Toekenningsdatum : Q4/2022

• Type krediet : Termijnlening

• Vervaldatum : 01/09/2025

• Bedrag : EUR 6.600.000

• Doel : Dit krediet dient uitsluitend tot de financiering van de werkzaamheden gelinkt aan de bouw van het gepecialiseerd ontvangstcentrum voor personen met een
mentale handicap.

• Variabel tarief : Euribor 3 maanden* + 2,15%

• Sûretés : - Hypotheek van eerste rang op het bedrag voor de hoofdsom van EUR 25.000 op de volgende vastgoedeigendommen :
1. Een bouwgrond gelegen Chemin de la Caracole kadaster sectie E nummer 348 L (P0001) met een oppervlakte 58a en 29 ca ;
2. Een weiland gelegen « Tienne Maquet » kadaster sectie E nummer 349 D (P0000) met oppervlakte 42 a en 96 ca ;
3. Een ijdele en vage grond gelegen Chemin de la Caracole kadaster sectie E nummer 353 L (P0000) met een oppervlakte 41a en 53 ca.

- Hypothecair mandaat voor de hoofdsom van EUR 6.575.000 op de volgende roerende goederen:
1. Een bouwgrond gelegen Chemin de la Caracole kadaster sectie E nummer 348 L (P0001) met een oppervlakte 58a en 29 ca
2. Een weiland gelegen « Tienne Maquet » kadaster sectie E nummer 349 D (P0000) met oppervlakte 42 a en 96 ca ;
3. Een ijdele en vage grond gelegen Chemin de la Caracole kadaster sectie E nummer 353 L (P0000) met een oppervlakte 41a en 53 ca.

- Verpanding van effecten: De verpanding door "MG Health Care" SRL van alle aandelen die zij bezit in het aandelenkapitaal van "Namur Services" SRL voor
een gegarandeerd maximumbedrag van EUR 7.260.000.

- * Tarief = 0,657 (Q4/2022)
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IX. De toekomstige financieringen

➢ Voorschotten van de Mélotte Group :

• Voorschotten voor een bedrag van EUR 977k zullen noodzakelijk zijn voor de financiering van de kosten die niet door de bankkredieten en de obligatielening kunnen gedragen worden.

➢ Obligatie-financiering :

•Minimum en maximum bedrag van de lening : EUR 1.000k et EUR 1.200k. Bij een inzameling van minder dan EUR 1.200.000 verbinden de aandeelhouders zich ertoe het verschil in te brengen.

• Obligatiie-uitgiften onder Belgisch recht ;

• 2 jaar vanaf de storting van de fondsen op de rekening van MG Health Care SRL;

• Iaarlijkse bruto-interesten van 8,00% jaarlijks betaald;

• Geleend kapitaal volledig terugbetaald op de ultieme vervaldag van de belegging;

• Achtergesteld aan de bankfinancieringen;

• Persoonlijke en hoofdelijke garanties van de aandeelhouders ;

• Het doel van de fondsenwerving betreft de financiering van de acquisitie van NS en een deel van de financiële kosten;

• Mogelijkheid tot de vervroegde terugbetaling mits vergoeding ;

• Opstelling van een driemaandelijks rapport voor BeeBonds;
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X. Het cash flow plan

➢ De totale bouwkosten werden gelijkelijk over de blokken verdeeld en uitgevlakt over de bouwperiode die in het uitvoeringsschema op bladzijde 11 is vastgelegd. ;

➢ Alle bankleningen en de obligatielening zullen in Q4/2024 worden terugbetaald wanneer de aandelen van NS aan de derde onderneming worden verkocht (op dezelfde dag).

➢ Er zij op gewezen dat 98,5% van de in de overeenkomst vastgestelde prijs verschuldigd is bij de voorlopige oplevering en het saldo bij de definitieve oplevering;

➢ Het cash flow plan omvat volgende risico's:

✓ Cash drain : het onvermogen van projectontwikkelaars om de in het cashflowplan vereiste voorschotten te verstrekken ;

✓ Bouw : het onvermogen van de projectsdragers om de geschatte bouwtijd te handhaven ;

✓ Terugbetaling : onvermogen van de projecthouders om de opgenomen leningen terug te betalen indien de opschortende voorwaarden van de overeenkomst tot overdracht van NS-aandelen aan de
derde vennootschap niet worden opgeheven (deze voorwaarden worden beschreven in het uitvoeringsschema op blz. 11).

Deze risico's worden gedekt door een persoonlijke en gezamenlijke garantie van de aandeelhouders.

Cash planning - EUR T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025 Total

Cash début de période 207 169.707 140.817 105.054 62.418 213.844 166.145 118.445 247.746 1.435.897 1.435.897 1.435.897 1.435.897

Projet

Acquisition NS (3.850.000) - - - - - - - - - - - - (3.850.000)

Share deal (2.821.780) - - - - - - - - - - - - (2.821.780)

Dettes diverses (1.028.220) - - - - - - - - - - - - (1.028.220)

Développement (172.700) - - - - - - - - - - - - (172.700)

Démolition (275.000) - - - - - - - - - - - - (275.000)

Construction TVAC (701.499) (1.666.059) (1.666.059) (964.561) (263.062) - - - - - - - - (5.261.240)

Blocs A&B (701.499) (701.499) (701.499) - - - - - - - - - - (2.104.496)

Blocs C&D - (701.499) (701.499) (701.499) - - - - - - - - - (2.104.496)

Bloc E - (263.062) (263.062) (263.062) (263.062) - - - - - - - - (1.052.248)

Share deal - - - - - - - - 11.721.500 - - - 178.500 11.900.000

Financement

Crédits bancaires - Acquisition 2.400.000 - - - - - - - (2.400.000) - - - - -

Crédits bancaires - Travaux 1.149.199 1.666.059 1.666.059 964.561 263.062 - - - (5.708.940) - - - - -

Emprunt obligataire via BeeBonds 1.200.000 - - - - - - - (1.200.000) - - - - -

Fonds propres - Avances actionnaires 600.000 - - - 200.000 - - 177.000 (977.000) - - - - -

Frais financiers

Intérêts bancaires - Acquisition - (15.900) (15.900) (15.900) (15.900) (15.900) (15.900) (15.900) (15.900) - - - - (127.200)

Intérêts bancaires - Travaux - (6.177) (15.132) (24.087) (29.272) (30.686) (30.686) (30.686) (30.686) - - - - (197.410)

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds (96.000) - - - - - - - (96.000) - - - - (192.000)

Frais bancaires et de financement (84.500) (6.814) (4.731) (2.648) (3.403) (1.114) (1.114) (1.114) (104.824) - - - - (210.261)

Cash fin de période 169.707 140.817 105.054 62.418 213.844 166.145 118.445 247.746 1.435.897 1.435.897 1.435.897 1.435.897 1.614.397

Source : Management
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XI. De jaarrekeningen van de SRL MG Health Care (in EUR)

Source : BNB (2021) et comptes internes proforma (2022) 

2021

-6.785 -3.189

-6.777 -3.158

I. Marge brute d'exploitation -6.777 -2.106

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 0 1.051

IV. Provisions pour risques et charges 0 0

V. Autres charges d'exploitation 0 0

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0

0 0

VII. Produits financiers récurrents 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0

-8 32

IX. Charges financières récurrentes -8 32

X. Charges financières non récurrentes 0 0

-6.785 -3.189

XI. Impôts sur le résultat 0 0

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Compte de résultats Sept. 2022

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers

2021

4.234 10.434

2.456 2.329

I. Frais d'établissement 118 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0

III. Immobilisations corporelles 2.338 2.329

IV. Immobilisations financières 0 0

1.779 8.105

V. Créances à plus d'un an 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

VII. Créances à un an au plus 1.760 8.041

A. Créances commerciales 0 0

B. Créances diverses 1.760 8.041

VIII. Placements de trésorerie 0 0

IX. Valeurs disponibles 19 61

X. Comptes de régularisation 0 3

4.234 10.434

-4.785 -7.974

I. Capital 2.000 2.000

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0

IV. Réserves 0 0

V. Résultat reporté -6.785 -9.974

VI. Subsides en capital 0 0

0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0

       B. Impôts différés 0 0

9.019 18.408

VIII. Dettes à plus d'un an 0 0

A. Dettes financières 0 0

B. Dettes commerciales 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0

D. Dettes diverses 0 0

IX. Dettes à un an au plus 8.962 18.408

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 0 0

B. Dettes financières 0 0

C. Dettes commerciales 125 0

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 0 21

F. Dettes diverses 8.837 18.387

X. Comptes de régularisation 57 0

Sept. 2022

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan
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XI. De jaarrekeningen van de SRL Namur-Services (in EUR)

➢ De in september 2022 beschikbare waarden zijn EUR 146 ;

➢ De schulden op lange termijn bestaan uit verschillende leningen voor een totaalbedrag van EUR 934
duizend. ;

✓ Lening CROIBIEN EVE voor een bedrag van EUR 49.500 ;

✓ Lening HEXIS INVEST voor een bedrag van EUR 166.210 ;

✓ Lening PEGASE INVEST voor een bedrag van EUR 188.154 ;

✓ Lening EGHEZEE IMMO voor een bedrag van EUR 125.000 ;

✓ Lening MELOTTE GROUP HOLDING voor een bedrag vanEUR 405.300 ;

➢ De schulden op korte termijn bestaan uit zichtrekeningen en voorschotten voor een bedrag van EUR 94
duizend.

2020 2021

920.150 927.023 945.153

322 119 0

I. Frais d'établissement 322 119 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 0 0 0

IV. Immobilisations financières 0 0 0

919.828 926.904 945.153

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 916.656 922.416 940.994

VII. Créances à un an au plus 3.136 4.333 4.013

A. Créances commerciales 0 0 0

B. Créances diverses 3.136 4.333 4.013

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 36 155 146

X. Comptes de régularisation 0 0 0

920.150 927.023 945.153

-76.288 -103.561 -180.863

I. Capital 6.200 6.200 6.200

II. Primes d'émission 0 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0 0

IV. Réserves 0 0 0

V. Résultat reporté -82.488 -109.761 -187.063

VI. Subsides en capital 0 0 0

0 0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 0 0 0

996.438 1.030.584 1.126.016

VIII. Dettes à plus d'un an 248.914 514.614 934.164

A. Dettes financières 0 0 0

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 248.914 514.614 934.164

IX. Dettes à un an au plus 726.514 485.444 94.389

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 0 0 0

B. Dettes financières 636.882 386.000 0

C. Dettes commerciales 1.174 2.438 333

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 0 0 0

F. Dettes diverses 88.458 97.006 94.056

X. Comptes de régularisation 21.010 30.526 97.463

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan Sept. 2022

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

2020 2021

-34.363 -27.273 -77.303

386 -2.190 -1.421

I. Marge brute d'exploitation 1.530 -1.045 -1.027

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 204 204 119

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 940 941 276

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

0 0 0

VII. Produits financiers récurrents 0 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

34.749 25.083 75.881

IX. Charges financières récurrentes 34.749 25.083 75.881

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

-34.363 -27.273 -77.303

XI. Impôts sur le résultat 0 0

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Compte de résultats Sept. 2022

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers

Source : BNB (2020 et 2021) et comptes internes proforma (2022) 
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XII. Disclaimer Deloitte

Deze Beschrijvende Nota is opgesteld door Deloitte Accountancy BV/SRL (hierna te noemen "Deloitte" of "Deloitte Private") op basis van documenten en informatie met betrekking tot het toekomstige
vastgoedproject (het "Project") van MG Health Care SRL (de "Vennootschap" of "Emittent"), die zijn verstrekt door het bestuursorgaan of de directie van de Emittent.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, documenten, aannames (geschatte timing) of andere informatie.

De analyse van het Project door Deloitte Private en de opstelling van de Beschrijvende Nota omvatten geen beoordeling of aanbeveling ten aanzien van de wenselijkheid van een investering in en aankoop
van de door de emittent uitgegeven obligaties.

Deloitte heeft zich uitsluitend gebaseerd op de door de Emittent verstrekte informatie en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie.

Deloitte heeft geen BTW-analyse uitgevoerd.

Het project omvat commerciële, financiële en bouwrisico's waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is niet de taak van Deloitte om eventuele onjuistheden in de informatie waarvan
Deloitte in de toekomst kennis krijgt te corrigeren of aan de Beleggers mee te delen.

Het feit dat de Beschrijvende Nota door de Emittent of BeeBonds aan Beleggers beschikbaar wordt gesteld, betekent niet dat Deloitte een klantrelatie aangaat met die Beleggers of dat Deloitte enige
verantwoordelijkheid jegens die Beleggers op zich neemt.

Voorts behoort het niet tot de opdracht van Deloitte om de inhoud van de andere dochterondernemingen van de groep te verifiëren.

Deloitte aanvaardt geen verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van het gebruik van deze Informatieverklaring.
Indien een Belegger ervoor kiest zich op dit document te baseren, doet hij dat op eigen risico en is hij verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen onafhankelijke analyse.

Elke Investeerder-gebruiker van deze Beschrijvende Nota stemt ermee in geen vordering of actie tegen Deloitte in te stellen of daarmee te dreigen die voortvloeit uit (of verband houdt met) de Documenten
of het gebruik daarvan.


