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Utilisation des fonds levés pour des dossiers décrits lors de la levée

Pour rappel, le but de la levée de fonds était de réaliser des opérations

conjointes de marchand de biens et une activité patrimoniale de constitution

d’un portefeuille de surface commerciale.

Les deux premières opérations identifiées préalablement à la levée de fonds

étaient celles ci-dessous et voici leur état d’avancement :

● L’acquisition du rez-de-chaussée de la rue des Chartreux 56-58 à 1000

Bruxelles

Cet actif sert de base à une garantie bancaire de 300k€.

Le bien est mis en vente via un courtier spécialisé, l’exploitant à qui nous

l’avions proposé à la vente n’a pas obtenu son financement.

● L’acquisition du rez-de chaussée de l’avenue de Berchem-Saint Agathe 3 à

1081 Koekelberg

Cet actif est donc détenu par Emergo sans dette bancaire en face.

Le refinancement n’étant pas possible, le bien a été vendu. Les fonds générés

permettent d’avancer dans les travaux de la Rue Van Elewyck dont le rez

commercial et les 3 appartements seront vendus ensuite.

Utilisation des fonds levés pour de nouveaux dossiers répondant aux critères

décrits lors de la levée

● Acquisition d’un immeuble Rue Formanoir 12 à 1070 Anderlecht

Emergo a eu l’opportunité de revendre la totalité et pas seulement les

appartements.

Pour un prix de vente de 680k avec une marge de 54k sans aucune sortie de

fonds (puisque sur base d’options sans garantie).
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● Acquisition d’un immeuble Rue des Gloires Nationales 81 à 1082 Bruxelles

Face à la Basilique de Koekelberg.

Actif composé d’un rez-de-chaussée commercial loué à un cabinet médical,

pour un prix de 210k€ (rendement de 5,5%) et de 3 appartements de 105 m2 à

590 k€ qui seront revendus à la pièce.

Emergo a racheté la société détenant ces actifs en novembre 2021 et la

fusionnera d’ci fin juillet..

Le RDC et 2 appartements sont déjà vendus ; seul reste l’appartement du 3°

étage qui a été rafraichi et est en vente : un compromis de vente a été signé

pour acte d’ici octobre 2022.

Futures opérations identifiées

L’évolution défavorable des règles bancaires post covid, à savoir pas de

refinancement et loan-to-value de max 50% contre 75% précédemment,

impose à Emergo de revoir son modèle opérationnel.

Emergo va dorénavant mobilier les produits des ventes pour les travaux requis

pour revente, pour des opérations de marchand de biens et des opérations

sous option achat/vente qui permettent d’investir toujours en immobilier sans

mobiliser de trop gros montants.

Emergo n’a pour l’instant aucun dossier concret répondant à ces critères.

Cet axe de notre métier sera privilégié d’ici l’échéance de l’obligation.
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Nederlandse Versie

Obligatie-uitgifte Emergo Real Estate NV

EUR 0,75 Mio - 11-2019 / 11-2024
Driemaandelijks rapport tot einde Q2 2022

Gebruik van de ingezamelde middelen voor de beschreven projecten op het
ogenblik van de fondsenwerving

Ter herinnering, het doel van de fondsenwerving was het uitvoeren van
gezamenlijke vastgoedtransacties en een asset management activiteit om een
portefeuille van commerciële ruimte op te bouwen.

De eerste twee transacties die vóór de fondsenwerving werden geïdentificeerd,
waren de onderstaande en hier volgt het verloop ervan:

● De aankoop van de benedenverdieping van de Chartreuxstraat 56-58 in
1000 Brussel

Deze activa vormen de basis voor een bankgarantie van 300.000 euro.
Het pand wordt te koop aangeboden via een gespecialiseerde makelaar, omdat
de exploitant aan wie wij het te koop hadden aangeboden, geen financiering
kon krijgen.

● De aankoop van de benedenverdieping van de
Sint-Agatha-Berchemlaan 3 in 1081 Koekelberg

Dit activum wordt dus zonder enige bankschuld aangehouden door Emergo.
Aangezien herfinanciering niet mogelijk was, werd het pand verkocht. Met de
gegenereerde middelen kunnen de werkzaamheden aan de Van Elewyckstraat
worden voortgezet, waarvan de commerciële benedenverdieping en de 3
appartementen later zullen worden verkocht.

Gebruik van de ingezamelde middelen voor nieuwe projecten die voldoen aan
de criteria die op het moment van de fondsenwerving zijn beschreven
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● Aankoop van een gebouw in de Formanoirstraat 12 te 1070 Anderlecht

Emergo had de mogelijkheid om het hele gebouw door te verkopen en niet
alleen de appartementen.
Voor een verkoopprijs van 680k met een marge van 54k zonder enige
kasuitstroom (aangezien het gebaseerd was op opties zonder garantie).

● Aankoop van een pand  Avenue des Gloires Nationales 81 (Landsroemlaan)

te 1082 Brussel

Met uitzicht op de Basiliek van Koekelberg.

Activa bestaande uit een commerciële benedenverdieping verhuurd aan een

medische praktijk, voor een prijs van €210k (opbrengst van 5,5%) en 3

appartementen van 105 m² aan €590k die per stuk zullen worden

doorverkocht.

Emergo heeft het bedrijf dat deze activa bezit in november 2021 overgenomen

en zal het tegen eind juli een fusie aangaan.

De benedenverdieping en 2 appartementen zijn reeds verkocht; alleen het

appartement op de 3e verdieping is opgeknapt en staat te koop: er is een

verkoopovereenkomst getekend voor akte in oktober 2022.

Toekomstige operaties vastgesteld

De ongunstige evolutie van de post-covide bankregels, d.w.z. geen

herfinanciering en een loan-to-value van maximaal 50% tegenover 75% vroeger,

noopt Emergo ertoe haar werkingsmodel te herzien.

Voortaan zal Emergo de opbrengst van de verkopen gebruiken voor de

werkzaamheden die nodig zijn voor de wederverkoop, voor de

vastgoedmakelaarsactiviteiten en voor de operaties in het kader van een

koop-/verkoopoptie, waardoor het kan blijven investeren in onroerend goed

zonder al te veel geld op te halen.
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Emergo beschikt momenteel niet over concrete dossiers die aan deze criteria

voldoen.

Dit aspect van onze zaken zal voorrang krijgen tot de obligatie vervalt.
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