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I. Het Project in het kort

➢ Project ‘Golflaan’ : Afbraak van een woning en bouw van 2
high-end villa’s met zwembad en ‘rooftop’

➢ Eigendom aangekocht door de SRL Eco-City

➢ Eco-City SRL zal afzien van het recht van toetreding voor de
gebouwen ten gunste van City Global BV
(zusteronderneming)

➢ De opgehaalde fondsen zullen enkel dienen tot de
financiering van het project « Golflaan »

Doel van de financiering

De ligging

➢ De grond bevindt zich in Sint-Genesius-Rode in de provincie
Vlaams-Brabant

➢ Ideaal gelegen in een kalme en aangename prachtwijk

➢ In de nabijheid van de grote wegenassen (E411 en
Westring), de grote steden (Brussel en Waver) en
ontspanningsoorden (bos, woud ,…)

Het vastgoedcomplex

➢ Aankoop van een perceel van 30 are met inbegrip van een
af te breken gebouw

➢ Afbraak en splitsing van het perceel in 2 kavels van elk 15
are

➢ Bouw van 2 high-end villa’s van 500m² met zwembad,
binnenparking, ‘rooftop’,…

De kerncijfers

De obligatiefinanciering via BeeBonds zal
worden ondergebracht in de BV/SRL Eco-
City

➢ Verkopen : 4,5 m€
➢ Aankoopprijs : 1,2 m€
➢ Werk- en uitvoeringskosten : 2,0 m€
➢ Financiële kosten: 0,3 m€
➢ ROI : 29%

Timeline

Verkoopovereenkomst en verkavelingsvergunning

Aankoop en invoering van een bouwvergunning

Bouwvergunning en begin van de werken

Einde van de werken

100% verkocht en terugbetaling van de obligatielening

T2 2021

Q4 2021

Q2 2022

Q4 2022

T1 2024

T2 2025

➢ Max. bedrag van de lening : 600 k€
➢ Rentevoet: 8,00% / an
➢ Looptijd : 3 ans
➢ Min. bedrag van de lening: 500 k€
➢ Zekerheden : Persoonlijke garantie van de 

aandeelhouders van SRL Eco-City



R.D.A./ATR
**

Onderneming die de grond en 
het gebouw van het project zal

kopen
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II. De juridische structuur

Organigram (*)

Eco-City BV/SRL

M. Abderrahime
Zekhnini

Source : Management

1

M. Bilal 
Amyay

City Global BV

Onderneming waarin de 
bouwwerken van het project

zullen uitgevoerd worden

2

Obligatiefinanciering

* Dit organigram beperkt zich enkel tot de ondernemingen gelinkt aan dit project
** R.D.A = Renonciation au droit d’accession = Afstand van toetredingsrecht : Eco-City zal een oppervlakterecht
verlenen aan City Global zodat deze laatste de afbraak en de bouw van de 2 villa's kan uitvoeren. Eco-City zal het
grondgedeelte van de villa's verkopen volgens de rechtenregeling en City Global zal het bouwgedeelte verkopen
volgens het BTW-stelsel.

50% 50%

Intercolening voor
de finançiering van 

een deel van de 
werken

Vennootschap die de grond en het gebouw van het Project "Golflaan" (hierna het "Project")
zal verwerven en de obligaties zal uitgeven:

• Naam en rechtsvorm : Eco-city BV/SRL (hierna ‘De Onderneming’ of ‘Eco-City’)

• Ondernemingsnummer : BE 0838.430.386

• Adres : Louizalaan 54, 1050 Elsene

• Bestuurders : M. Bilal Amyay en M. Abderrahime Zekhnini

• Activiteit : Eco-City SRL zal de grond en het gebouw van het project verwerven en zal ten
gunste van City Global BV afstand doen van het toetredingsrecht (RDA in het FR)) voor
de constructies. Eco-City SRL zal het grondgedeelte van de verkochte villa's verkopen

Eco-City BV/SRL

Onderneming waarin de afbraak- en bouwwerken van het project zullen uitgevoerd
worden

• Naam en rechtsvorm: City Global BV (hierna ‘City Global’)

• Ondernemingsnummer : BE 0673.499.803

• Adres : Kasterlindenstraat 259, 1700 Dilbeek

• Bestuurders : M. Bilal Amyay en M. Abderrahime Zekhnini

• Activiteit : Onderneming waarin de bouwwerken van het Project ‘Golflaan’ van deze
beschrijvende nota zullen uitgevoerd worden. City Global zal het bouwgedeelte van de
verkochte villa's verkopen

City Global BV

1

2
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III. De projectontwikkelaars

Bron : Management

Eco-city SRL

Bilal Amyay

Abderrahime Zekhnini

De heer Zekhnini, opgeleid door een promotor/ondernemer, is al een twintigtal jaar actief in de vastgoedsector, als vastgoedhandelaar en promotor
in België maar ook internationaal. Deze lange technische ervaring in vastgoed heeft zijn rigoureuze geest, ontwikkeld tijdens zijn eerste carrière als IT-
ingenieur, verrijkt. De combinatie van zijn vaardigheden stelt hem in staat risico's tot een minimum te beperken. Zijn jarenlange ervaring als
aannemer heeft hem in staat gesteld een netwerk op te bouwen van relaties met de verschillende vaklui en leveranciers, waardoor hij in staat is de
meest concurrerende prijzen op de markt te verkrijgen.

Sterktepunten van hun samenwerking

Met hun passies als investeerders en hun respectieve know-how, zijn deze twee businessmen al meer dan 10 jaar met elkaar verbonden. Het is de combinatie van hun kennis en vaardigheden
die van hen een zeer bekwaam team maken. Om hen bij hun verschillende projecten te begeleiden, kan Eco-City rekenen op een team van een tiental mensen.

Opgeleid bij Century 21, is de heer Amyay al meer dan 10 jaar makelaar en vastgoed verkoper. Hij begon als verkoopagent en werkte zich snel op in
de vastgoedsector. Hij was eigenaar van verschillende agentschappen van de Century 21 Groep. Dankzij zijn ervaring beheerst hij de verschillende
aspecten van de vastgoedmarkt. In de loop der jaren heeft hij een uitgebreid netwerk van tussenpersonen uitgebouwd, waardoor hij als eerste
toegang heeft tot diverse beleggingsdossiers en deze met een deskundig oog kan selecteren. Bovendien wordt hij regelmatig uitgenodigd als jurylid
bij de EFPME om de vaardigheden van toekomstige vastgoedmakelaars te testen. Hij is ook een IPI opleiding meester.
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IV. De groep – Track record ‘Promotion’ (niet exhaustief)

Source : Management
*Les surfaces bâties comprennent les communs, les caves, les combles, les terrasses, les parkings,etc.
** Les marges ne comprennent pas les frais financiers et l’impôt.

Project ‘Démocratie’4

Voltooid

Project ‘Bossaerts’3

Terminé

Project ‘Noyer’1

Regio Brussel-Hoofdstad

Verkoopsprijs :  0,9 m€
Marge van > 35%

Project ‘Van Bortonne’2

Voltooid

4 appartementen

Verkoopsprijs : 0,7 m€
Marge van > 25%

3 appartementen

Verkoopsprijs : 1,1 m€
Marge van > 35%

5 appartementen
1 handelszaak + parkings

Verkoopsprijs : 0,4 m€
Marge de > 45%

3 appartementen

Bebouwde oppervlakte* 
762m²

Bebouwde oppervlakte*: 
333m²

Bebouwde oppervlakte* : 
458m²

Bebouwde oppervlakte* : 
325m²

Uitgevoerd in 2020 Uitgevoerd in 2021

Uitgevoerd in 2022Uitgevoerd in 2021

Regio Brussel-Hoofdstad

Regio Brussel-Hoofdstad Regio Brussel-Hoofdstad

Voltooid
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IV. De groep – Track record ‘Promotion’ (Lopende projecten)

Source : Management
*De bebouwde oppervlakte omvat gemeenschappelijke ruimten, kelders, zolders, terrassen, parkeerplaatsen, enz.
** In de marges zijn de financiële kosten en belastingen niet begrepen.

Project ‘De Louvain’4

Projet ‘Josse Goffin’3Project ‘Aviation’1

Regio Brussel-Hoofdstad

Verkoopsprijs : 2,1 m€
Marge van > 35%

Project ‘Du Jubilé’2

Terminé

5 appartementen
1 handelszaak

Verkoopsprijs : 0,7 m€
Marge van > 35%

4 appartementen

Verkoopsprijs : 0,6 m€
Marge van > 35%

3 appartementen
1 handelszaak

Verkoopsprijs :1,5 m€
Marge van > 25%

6 appartementen
2 handelszaken

Bebouwde oppervlakte*  : 
420m²

Bebouwde oppervlakte* : 
710m²

Bebouwde oppervlakte* : 
1.680m²

Bebouwde oppervlakte* : 
426m²

Aangekocht in 
2020

Aangekocht in 2021

Aangekocht in 2022Aangekocht in 2022

Regio Brussel-Hoofdstad

Regio Brussel-Hoofdstad Regio Brussel-Hoofdstad

Lopend

Lopend

Lopend 

Lopend



Bron : Management 8

IV. De groep – Track record ‘Promotion’ (Lopende projecten)

Project ‘Vander Bruggen’1

461m² te bebouwen
oppervlakte

5 appartementen
1 handelszaak

En cours

Regio Brussel-Hoofdstad

Verkoopsprijs :1.4m€
Margevan> 35%

Obtenu en 2020

Voor Na

Het track record bewijst dat het management in staat is tegen concurrerende prijzen aan te kopen en te verkopen, waardoor de marges boven de marktprijzen 
liggen. 
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V. Beschrijving van het project

Het Project ‘Golflaan’ vandaag …

Bron : Google Maps en CadGIS
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V. Beschrijving van het project

Het Project ‘Golflaan’ vandaag en … en morgen (divisieplan)

Source : Management

Bestaand Voorgesteld

1
2



V. Beschrijving van het project

Gelegen Golflaan 44 te 1640 Sint-Genesius-Rode

Afbraak van een woning en bouw van 2 high-end villa’s

• Toekenning van de verkavelingsvergunning

• Invoering van de bouwvergunning

• Aankoop van het gebouw gelegen Golflaan 44 te 1640 Sint-
Genesius-Rode door de onderneming Eco-City SRL

• Begin van de afbraakwerken
• Toekenning van de bouwvergunning goedgekeurd van alle

beroepen

• Begin van de werken

• Begin van de commercialisering

• Einde van de werken

• Einde van de commercialisering (100% verkocht)

Het Project ‘Golflaan’ morgen…

Terrein met een totale grondoppervlakte van 30 are. Na splitsing, zal iedere kavel
(genummerd 2s33 en 2r33) beschikken over een grondoppervlakte van 15 are

Twee villa’s van een netto oppervlakte van 501m² elk bestaande uit een
gelijkvloers, een verdieping, een rooftop, een tuin, een zwembad en een
binnengarage

Q4 2021

Q3 2023

Q2 2022

Q4 2022

11Bron : Management

Q1 2024

Q1 2025

Villa links

Villa rechts
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V. Beschrijving van het project

Het Project ‘Golflaan’ morgen…

12
Bron : Management

3D van de 2 
villa’s

Luchtzicht

3D Villa Rechts
Zijzicht

3D Villa rechts
Achterzicht

3D Villa links
Achterzicht

12
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VI. De ESG-criteria van het Project

Plaatsen van gevelbekleding uit gerecycleerd hout
Ter beschikkingstelling van een elektrische laadpaal voor het
opladen van elektrische wagens

Plaatsing van zonnepanelen op de daken van beide villa’s

Plaatsing van driedubbele beglazing voor een betere warmte-
isolatie

Plaatsing van een warmtepomp om de woningen op een zeer
zuinige manier te verwarmen

De installatie van een groendak biedt tal van voordelen, zoals een
betere waterdichting, thermische isolatie, filtratie van regenwater,
enz.

Installatie van een systeem voor de opvang van regenwater, met 
talrijke gebruiksmogelijkheden en een reële economische winst
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VII. De ligging

Source : Management et Google Maps

De villa’s zijn gelegen bij de voormalige golf », een kalme en aangename bijzonder welgestelde
woonwijk. Deze is gelegen tussen Waterloo en Sint-Genesius-Rode :

Het vastgoedcomplex

Gunstig gelegen dichtbij Brussel, Louvain-La-Neuve, Waterloo en Waver

De ligging

Wavre

N5

Toegang tot de snelwegen (E19 en E411) en tot de westring op minder dan 4 
km van de site 

Het Bella Vita Medical Center is gelegen op 8 min met de wagen

Brussel

Dichtbij het Station van Sint-Genesius-Rode (op 5,5 km)

In de omgeving van talrijke groene ruimten voor wandelingen (Zoniënwoud, 
kasteel van Terhulpen, enz.)

Met de wagen: Charleroi ligt op 40 min, Luik op 60 min, Leuven op 45 min en 
Namen op 50 min

Talrijke lagere en middelbare scholen zijn gelegen in de nabije omgeving zoals
l’International School of Flanders (ISF Waterloo) 

RO

Waterloo

St-Genesius-Rode

Verscheidene sport- en vrijetijdscentra (Golf, Dolce Vita, Merry Horse, enz.) 
bevinden zich dichtbij (Sint-Genesius-Rode, Waterloo, enz.)

E411

E19

Sint-
Genesius-

Rode
Waterloo

Charleroi
Namur et Liège

Leuven



Planning Projet "Avenue du Golf" T4/2021 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

Compromis de vente

Délivrance permis de lotir pour 2 vil las

Acquisition du bien

Démolition du bâtiment existant

Permis de bâtir pour 2 vil las

Préparation et planification du chantier

Travaux de construction (gros oeuvres et finitions)

Commercialisation et ventes
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VIII. Het uitvoeringsschema

Timeline : het Project zal aanvangen in Q2/2022 en zou moeten eindigen in Q1/2025

➢ Het compromis werd ondertekend in december 2021 en het eigendom zal aangekocht worden in Q2/2022 door de SRL/BV ‘Eco-City’;

➢ De verkavelingsvergunning werd afgeleverd op 21 oktober 2021 en is voorwaardelijk gunstig;

➢ Deze vergunning heeft tot doel de afbraak van een bedrijfswoning en de bouw van twee luxe villa’s;

➢ De bouwvergunning zal worden ingevoerd in Q2/2022 en zou moeten worden toegekend in Q4/2022;

➢ De bouwwerken zouden moeten aanvangen in Q4/2022 en eindigen in Q1/2024;

➢ Het Project zal niet uitgevoerd worden onder het Breyne-rechtstelsel;

➢ De commercialisering zou moeten starten in Q3/2023 en eindigen in Q1/2025.

Bron : management



Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Villa gauche 2.254.500 €                       501 4.500 €                                     

Vil la droite 2.254.500 €                       501 4.500 €                                     

Total Ventes villas 4.509.000 €                       1.002 4.500 €                                     

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 63% 1.243.000 €                       2.763 450 €                                        

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 78% 1.536.066 €                       1.002 1.533 €                                     

Honoraires de développement et divers 4% 75.570 €                             1.002 75 €                                          

Démolition 3% 50.000 €                             0 -  €                                         

Abords et piscine 6% 120.000 €                          0 -  €                                         

Commercialisation 7% 135.000 €                          0 -  €                                         

Divers 3% 50.000 €                             0 -  €                                         

Total coûts de construction 100% 1.966.636 €                       1.002 1.963 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 144.000 €                          

Intérêts et frais de financement 153.432 €                          

Total frais financiers 297.432 €                          

Impôts estimés 262.216 €                          

RENTABILITE

Rentabilité attendue 739.715 €                          

ROI 28,57%
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IX. De verwachte rentabiliteit

➢ De verkoopprijzen per m² komen gemiddeld overeen met de marktprijzen voor nieuwe
villa's in Sint-Genesius-Rode;

➢ Het Project wordt uitgevoerd volgens het intra-groep « R.D.A. (Renonciation au Droit
d’Accession) » (weigering tot het recht van toetreding);

➢ De gronden worden verkocht door de onderneming Eco-City SRL/BV en in het kader van het
registratierechtsysteem;

➢ De villa’s (gedeelte bouw) zullen verkocht worden door City Global BV in het kader van het
BTW-stelsel;

➢ De bouwkosten per m² zijn in overeenstemming met de huidige marktprijzen voor
woningbouw in het hogere segment. Bij wijze van voorzorgsmaatregel is rekening gehouden
met diverse kosten ten belope van 50 000 EUR;

➢ De financiële kosten bestaan uit:

✓ Bankkosten voor de toekenning van een lening alsook kosten in betrekking tot de
obligatielening

✓ De interesten op de banklening(en);
✓ De interesten betreffende de obligatie-uitgifte gebaseerd op een fondsenwerving

van EUR 600k à 8,00% op 3 jaar;

➢ De verwachte ROI* van 29% voor dit project is boven de marktstandaard (tussen 15% en
20%).

Bron : management

*(Verkopen – (Projectuitgaven + Financiële kosten)) / (Projectuitgaven + Financiële kosten).

ROI 29%

Achat d'un terrra in à  bâti r avec Permis  de divis ion et  

construction de 2 vi l las 1.100                    Financement bancaire 2.300                 

Fra is  acquis i tion 143                       Emprunt obl igata ire 600                    

Travaux, démol i tion, piscine et divers 1.756                    Efforts  propres 600                    

Honoraires  de développement et commercia l i sation 211                       Buffer 7                        

Fra is  financiers 297                       

Total 3.507                    Total 3.507                 

Structure du financement (en keur)

Besoins Financement
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X. De financieringsaanvraag

Structuur van de uitgaven %  totale kosten

Aankoop 35%

Projectontwikkeling 6%

Bouw 50%

Financiële kosten 8%

Structuur van de 
financiering

% totale kosten

Bankfinanciering 66%

Obligatielening 17%

Eigen inzetten 17%

Buffer 0%

Structuur van de 
uitgaven

Structuur van de financiering

en
 m

ill
ie

rs

Uit het onderstaande haalbaarheids- en cashflow-plan blijkt een behoefte aan eigen vermogen (exclusief obligatiefinanciering) van 600 000 EUR.



18

XI. De lopende financieringen

➢ Bankfinanciering voor de aankoop (te bevestigen ) :

• Krediet: BNP Paribas Fortis NV

• Toekenningsdatum: 30/03/2022

• Soort krediet: Rollover

• Vervaldatum: 30/09/2023 – Indien het project op die datum niet voltooid is, verbinden de aandeelhouders zich ertoe een herfinancieringsoplossing te vinden

• Bedrag: 875.000,00 EUR

• Doel: Dit krediet is toegewezen aan de aankoop van het onroerend goed gelegen in de Golflaan 44 te 1640 Sint-Genesius-Rode

• Rente: Euribor Rente + 1,40%

• Zekerheden: te bepalen

➢ Bankfinanciering voor de bouwwerken (te bepalen) :

• Krediet: BNP Paribas Fortis NV

• Toekenningsdatum: bij de vergunning

• Soort krediet: bij de vergunning

• Vervaldatum: bij de vergunning

• Bedrag: 1.425.000,00 EUR (te bevestigen)

• Doel: Dit krediet is toegewezen aan de financiering van de werken van het project ‘Golflaan’

• Rente: bij de vergunning

• Zekerheden: bij de vergunning
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XII. De toekomstige financieringen

➢ Obligatiefinanciering :

• Minimum en maximum bedrag van de lening: 500.000 EUR en 600.000 EUR ;

• Uitgifte van obligaties onderworpen aan het belgisch recht;

• 3 jaar vanaf de storting van de fondsen op de rekening van Eco-City SRL/BV;

• Jaarlijkse bruto-rente van 8,00% jaarlijks betaald;

• Leningkapitaal volledig terugbetaald op de eindvervaldag van de investering ;

• Achtergesteld aan de bankfinancieringen;

• Het doel van de fondsenwerving zal beperkt zijn tot de gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van het project "Golflaan" van Eco-City SRL en de financiering ervan ;

• Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling mits rentevergoeding van 2,00% op de terugbetaling van de hoofdsom het eerste jaar en een vergeodding van 1,00% op de terugbetaling van de
hoofdsom het 2de jaar voor Eco-City SRL ;

• Betaling van de coupons verzekerd door de aandeelhoudersvoorschotten;

• Driemaandelijkse reporting verstuurd naar BeeBonds ;

• Zekerheden: de twee aandeelhouders van de emittent, namelijk de heren Bilal Amyay en Abderrahime Zekhnini, stellen zich hoofdelijk borg voor de terugbetalingsverplichtingen van de obligaties
van de emittent;

• Evenzo mogen de opgehaalde fondsen niet worden gebruikt voor de financiering of herfinanciering van andere projecten buiten het project «Golflaan » (bvb voor het project ‘Van der Bruggen’);

• Indien de bouwvergunning niet in Q4/2022 wordt verleend, heeft de uitgevende instelling 6 maanden de tijd (tot Q2/2023) om deze vergunning te verkrijgen. Indien de vergunning niet wordt
verkregen tegen Q2/2023, verbindt de emittent zich ertoe de volledige obligatielening vervroegd af te lossen (met schadeloosstellingen);

• Ingeval de bankfinanciering voor het gedeelte werken niet wordt toegekend in Q4/2022 (bij de vergunning), zal de emittent een periode van 6 maanden (tot Q2/2023) worden gelaten om
financiering te verkrijgen om de werken te kunnen uitvoeren. Indien tegen Q2/2023 geen financiering is verkregen, verbindt de emittent zich ertoe de volledige obligatielening vervroegd terug te
betalen (met schadeloosstellingen).
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XIII. Het cash flow plan

➢ De fondsenwerving zal uitsluitend dienen voor de financiering van het Project ‘Golflaan’;

➢ De rente op de obligatielening die in het eerste jaar verschuldigd is, zal op een bankrekening worden geblokkeerd;

➢ De terugbetaling van de obligatiefinanciering is voorzichtig gepland voor Q2/2025. Indien de verkoop echter sneller verloopt dan verwacht, zou deze eerder kunnen worden gerealiseerd na de
verkoop van de twee villa's en de terugbetaling aan de banken (mits de contractuele schadeloosstelling van 2% rente in het eerste jaar en 1% rente in het tweede jaar wordt betaald);

➢ De verkoop van de twee villa's werd in aanmerking genomen in Q4/2024, terwijl bij de inning van de verkopen rekening werd gehouden met een klantenvertraging van één kwartaal;

➢ Het Project zal niet worden uitgevoerd onder het Breyne-wetstelsel. Een bankhefboom voor de werken van 80% (20% via eigen middelen) werd overwogen;

➢ De afbraakkosten zijn in aanmerking genomen in Q2/2022;

➢ De bouwkosten – deel ruwbouw – zijn verdeeld tussen Q4/2022 en Q2/2023, terwijl de bouwkosten - het afwerkingsgedeelte - zijn verdeeld tussen Q3/2023 en Q1/2024;

➢ De ontwikkelings- en commercialiseringskosten werden in aanmerking genomen bij de start van het project en bij de verkoop van de twee villa’s;

➢ De BTW is buiten beschouwing gelaten, gezien de BTW-regeling die op het project van toepassing is. Deloitte heeft niet nagegaan welke BTW-regeling in het kader van deze promotie zal worden
toegepast (6% - 21% terugvorderbaar of niet).

Bron : management

Cash planning - en kEUR 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 Total

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période - 16 13 521 422 345 278 222 165 104 90 76 2.250 -

Projet

Ventes - Partie constructions - - - - - - - - - - 3.156 - - 3.156

Ventes - Partie terrains - - - - - - - - - - 1.353 - - 1.353

Acquisitions (1.243) - - - - - - - - - - - - (1.243)

Coûts de construction (50) - (382) (406) (286) (233) (175) (175) - - - - - (1.706)

Coûts de développement et de commercialisation (75) - - - - - - - - - - (135) - (211)

Divers - - (8) (8) (8) (8) (8) (8) - - - - - (50)

Impôts - - - - - - - - - - - - (262) (262)

Financement

Cash investisseurs - Actionnaires - - 600 - - - - - - - - - (600) -

Mise de fonds émission obligataire - Levée de fonds 600 - - - - - - - - - - - (600) -

Crédit bancaire 875 - 305 325 229 186 140 140 - - - (2.200) - -

-

Frais financiers

Intérêts émission obligataire - Levée de fonds (48) - - - - - - - (48) - - - (48) (144)

Intérêts et frais de financement (43) (3) (7) (9) (11) (12) (13) (14) (14) (14) (14) - - (153)

Créances sur ventes - - - - - - - - - - (4.509) 4.509 - -

Cash fin de période 16 13 521 422 345 278 222 165 104 90 76 2.250 740 740



31/12/2019 31/12/2020

Réalisé Réalisé

94.374 73.549 207.130

131.344 139.157 304.373

I. Marge brute d'exploitation 171.368 166.993 304.373

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 15.736 16.550 0

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 3.629 11.286 0

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 20.659 0 0

294 870 0

VII. Produits financiers récurrents 294 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 870 0

37.264 66.478 97.243

IX. Charges financières récurrentes 37.264 66.478 97.243

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

65.558 54.487 147.130

XI. Impôts sur le résultat 28.816 19.062 60.000

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Eco-city SRL

Compte de résultats Proforma

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers

31/12/202131/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Réalisé Réalisé

2.093.115 3.745.668 4.331.093

601.430 661.465 1.472.804

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 601.350 661.185 1.472.524

IV. Immobilisations financières 80 280 280

1.491.685 3.084.203 2.858.289

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 978.351 2.717.005 2.495.611

VII. Créances à un an au plus 69.007 264.470 109.943

A. Créances commerciales 36.500 219.648 62.000

B. Créances diverses 32.507 44.822 47.943

VIII. Placements de trésorerie 0 40.150 0

IX. Valeurs disponibles 443.817 59.641 249.797

X. Comptes de régularisation 510 2.937 2.937

2.093.115 3.745.668 4.331.093

269.806 324.293 471.422

I. Capital 18.600 18.600 0

II. Primes d'émission 0 0 150.000

III. Plus-values de réévaluation 0 0 0

IV. Réserves 6.306 256.306 224.906

V. Résultat reporté 244.900 49.387 96.516

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

1.823.309 3.421.375 3.859.671

VIII. Dettes à plus d'un an 1.552.804 2.063.896 2.521.812

A. Dettes financières 1.052.804 2.063.896 2.521.812

B. Dettes commerciales 0 0 0

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

D. Dettes diverses 500.000 0 0

IX. Dettes à un an au plus 269.956 1.348.605 1.306.001

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 239.972 64.667 60.567

B. Dettes financières 0 1.225.670 1.081.373

C. Dettes commerciales 29.984 23.268 66.551

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0 23.000

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 0 35.000 71.880

F. Dettes diverses 0 0 2.630

X. Comptes de régularisation 549 8.874 31.858

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Eco-city SRL

Bilan Proforma

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF
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XIV. De jaarrekeningen van Eco-City SRL/BV – in EUR 

Bronnen : Management

Opmerking :
• De lopende rekeningen bij derden (LT-leningen (lange

termijn)) zullen worden achtergesteld bij de terugbetaling
van de bankleningen en de obligatie-uitgifte.

Endettement LT 2.521.811€                         

Emprunt bancaire LT 2.011.811€                         

Prêt LT 1 200.000€                            

Prêt LT 2 100.000€                            

Prêt LT 3 100.000€                            

Prêt LT 4 60.000€                              

Prêt LT 5 50.000€                              

LT = Long Terme

Endettement CT 1.141.940€                         

Emprunt bancaire CT 60.567€                              

Stra ight Loan 1.081.373€                         

CT = Court Terme



30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Réalisé Réalisé

13.039 17.129 54.044

13.346 17.149 54.925

I. Marge brute d'exploitation 46.185 52.566 101.109

II. Rémunérations, charges sociales et pension 31.246 32.490 41.797

III. Amortissements et réductions de valeur 0 303 1.370

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 1.593 2.624 3.017

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

0 620 1.540

VII. Produits financiers récurrents 0 620 1.540

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

307 640 2.421

IX. Charges financières récurrentes 307 640 2.421

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

4.375 7.508 40.444

XI. Impôts sur le résultat 8.664 9.621 13.600

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

City Global SRL

Compte de résultats Réalisé

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers
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XV. De jaarrekeningen van City Global BV – in EUR

30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Réalisé Réalisé

74.056 136.102 237.908

2.120 1.487 6.531

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 0 1.487 6.531

IV. Immobilisations financières 2.120 0 0

71.936 134.615 231.377

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0 94.977

VII. Créances à un an au plus 25.636 124.755 97.838

A. Créances commerciales 12.468 114.205 58.448

B. Créances diverses 13.168 10.550 39.390

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 42.927 4.941 5.294

X. Comptes de régularisation 3.373 4.919 33.268

74.056 136.102 237.908

16.877 24.386 64.829

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 1.900 1.900 1.900

V. Résultat reporté 8.777 16.286 56.729

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

57.179 111.716 173.079

VIII. Dettes à plus d'un an 0 0 88.300

A. Dettes financières 0 0 88.300

IX. Dettes à un an au plus 57.179 111.716 84.779

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

B. Dettes financières 0 0 0

C. Dettes commerciales 7.204 69.403 62.479

D. Acomptes reçus sur commandes 24.870 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 5.105 11.956 22.300

F. Dettes diverses 20.000 30.357 0

X. Comptes de régularisation 0 0 0

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

City Global SRL

Bilan Réalisé

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

Bronnen : Management
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XVI. 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 SRL Eco-City (de "Onderneming" of "Emittent"), die zijn verstrekt door het bestuursorgaan of het management van de Emittent. Het beheersorgaan is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, documenten, veronderstellingen (geraamde timing) of andere informatie.

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

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

Het project brengt zakelijke, financiële en bouwkundige risico's met zich mee waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

Het is evenmin de verantwoordelijkheid van Deloitte om eventuele onnauwkeurigheden in de informatie waarvan Deloitte in de toekomst kennis zou kunnen krijgen, te corrigeren of aan
Investeerders mee te delen. Het feit dat de Beschrijvende Nota door de Emittent of BeeBonds ter beschikking wordt gesteld van de Investeerders betekent niet dat Deloitte een klantenrelatie
aangaat met deze Investeerders of dat Deloitte enige verantwoordelijkheid op zich neemt ten aanzien van deze Investeerders. Bovendien 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 Beschrijvende Nota. Indien een belegger ervoor kiest zich
op dit document te baseren, doet hij dit op eigen risico en is hij verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen onafhankelijke analyse.

Elke Investeerder die deze beschrijvende nota gebruikt, stemt ermee in geen vorderingen of stappen tegen Deloitte in te stellen of daarmee te dreigen als gevolg van of in verband met de
Documenten of het gebruik ervan.


