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I. Samenvatting
Tijdlijn

Het project
➢ Het vastgoedproject bestaat uit een rehabilitatie van
een
oude
opslagplaats,
tot
een
appartementengebouw, hetwelk zal doorverkocht per
eenheid/appartement.
➢ Het gebouw, dat vroeger eigendom was van ‘Solvent
Belge NV’ werd gekocht door de vennootschap ‘Invest &
Corporate NV’ voor rekening van de BV ‘ECO-Résidence
H²O’ in oprichting.
➢ Het project zal ontwikkeld worden in de BV ‘ECORésidence H²O’
➢ Bouwvergunning (2014) is geldig tot 1 augustus 2021
* Afstand van het recht van opstal

Kerncijfers
➢
➢
➢
➢

➢ In de nabijheid van scholen (600m van het Instituut
Sainte-Claire) en andere opleidingscentra (op 50m
van « centre IFAPME »)
➢ Maar eveneens ook in de nabijheid van het
gerechtsgebouw, diverse commerciële handelszaken,
musea, restaurants en sporthal.
➢ Vlakbij de E42 en het centraal station van Verviers
(2km)

EUR 7 m
EUR 5,6 m
14%
17%

De obligatie financiering wordt
ondergebracht in de BV ‘ECORésidence H²O’ (via BeeBonds)

Locatie
➢ De woning is gelegen in de gemeente Verviers, ‘Rue
de la Cité 14’.

Verkoop :
Bouwkosten* :
ROI (worst case) :
ROI (base case)** :

➢
➢
➢
➢

Max. kredietbedrag:
Rentevoet :
Maximale duur :
Min. kredietbedrag :

EUR 1,6m
8% / jaar
3 jaar
EUR 1,3m***

* Kosten exclusief financieringskosten en belastingen
**Het verschil tussen « worst case » en « base case » situeert
zich rond de timing (+ 1 jaar voor « worst case »)
****** Minimumbedrag waaronder de financiering kan
worden geannuleerd (zie informatienota)

2012

Aankoop onroerend goed (ARvO)

2014

Toekenning vergunning (verlengd tot Q3/2021)

2019

Verwerving via notariële akte

T4 2020

Start van de werken

T3 2021

Eerste verkopen

T1 2022

Einde werken

2023

Geschatte voltooiing v.h. project (uiterste datum)

Type gebouw
➢ Bouwjaar: 19de eeuw
➢ Wol opslagplaats – verlaten sinds de jaren
zeventig
Verwachte realisatie van het project:
➢ 34 appartementen van ~100m²/eenheid met
terras en ondergrondse parking:
➢ 4 appartementen met 2 slaapkamers
➢ 30 appartementen met 3 slaapkamers
➢ 35 parkeerplaatsen (inclusief plaatsen voor
mensen met een beperkte vorm van mobiliteit)
➢ Oppervlakte van de gebouwen (inclusief parking)
~3.794m²
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II. Juridische structuur
Organigram

ECO-Résidence H²O BV – Project onderneming

P-H
Berryer

Opgerichte vennootschap voor het project ‘ECO-résidence H²O’ en
die de emittent van de obligaties zal zijn :

99,96%
0,04 %

BATI +
NV

18%

1%

Invest &
Corporate NV
99 %

ECO-Résidence
H²O BV

Onderneming (SPV)
waarin het project
zoals beschreven in
deze nota zal
gerealiseerd worden

Pierre
Berryer

82%

Holding

44 %

•

Naam en rechtsvorm: BV ‘ECO-Résidence H²O’ (Hierna ‘BV H²O’)

•

Ondernemingsnummer: BE0753.403.453

•

Adres : Rue de Waremme, 119 à 4530 Villers-le-Bouillet

•

Partners : Invest & Corporate NV (vertegenwoordigd door Pierre
Berryer) & BATI + NV (vertegenwoordigd door Paul-Henri Berryer)

•

Compliance & Accountancy : Gescofisc Association BV in Luik

•

Andere projecten ontwikkeld in de vennootschap : Geen

37,5%

TimberTeam NV

Bouwonderneming

Opmerking : Enkel de ondernemingen die betrokken zijn bij het project ‘ECO-Résidence H²O’werden opgenomen in het organigram.
Source : Management
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III. Locatie
Adres
➢ Het pand is gelegen in rue de la Cité, nummer 14, 4800 Verviers en
betreft een voormalige wol opslagplaats.

Ideaal gelegen
➢ In de buurt zijn tal van supermarkten, ‘servicewinkels’
tankstation, garages,…), kinderopvang, opleidingscentra,….

(bv.

:

➢ Wat mobiliteit betreft, is het gebouw zeer goed bereikbaar met het
openbaar vervoer (centraal station van Verviers op amper 2km). Het
centrum van Luik bevindt zich op 20 min met de wagen. Bovendien
bevorderd de nabijheid van enkele snelwegen (zoals E42, E40) een
vlotte verbinding tussen Nederland, Duitsland en Luxemburg.

Nederland
37 min

Duitsland
32 min

Een aangename plek om te wonen
➢ Het project voorziet een ruimte aan de achterkant van het gebouw die
zal worden aangewend voor recreatieve doeleinden, en waar gezinnen
in alle veiligheid kunnen samenkomen.
➢ De nabijgelegen groene zones laten tal van buitenactiviteiten toe
(wandelen, fietsen, ...)
➢ Talrijk aantal van nabijgelegen vrijetijdsactiviteiten (zoals: restaurants,
sporthal, museum, laser-games, ...).

Luxemburg
50 min

Source : Google Map
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IV. Beoogde project (1/2)
Huidige voor- en achteraanzichten

Uitzicht na de werkzaamheden
Parking - 35 plaatsen,
inclusief plaatsen voor
mensen met een handicap

Source : Management
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IV. Beoogde project(2/2)
Uitzicht na de werkzaamheden

Ophoging van het gebouw
(reliëfwijziging)
Source : Management
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V. Indeling oppervlakte van het gebouw(toekomstvisie)
Samenvatting: 3.794m² bestaande uit:
➢ 35 buiten- en 34 ondergrondse parkeerplaatsen;
➢ 1 conciërgeruimte en 1 technische ruimte
➢ 34 appartementen waarvan 30 appartementen met 3 kamers en 4 met 2 kamers.

Verdiepingen

Inhoud - 3.200m² + 130m² (gemeenschappelijk) exclusief parkeerplaatsen

Dak
6de verdieping

3 appartementen

88-90-97 m²

Gemeenschappelijk: 3 m²

5de verdieping

4 appartementen

86–90–88–92 m²

Gemeenschappelijk: 6 m²

4de verdieping

5 appartementen

88-90-88-93-100 m²

Gemeenschappelijk: 6 m²

3de verdieping

6 appartementen

88-90-88-93-90-75 m²

Gemeenschappelijk: 11 m²

2de verdieping

6 appartementen

79-83-81-84-82-68 m²

Gemeenschappelijk: 11 m²

1ste verdieping

5 appartementen

79-83-85-82-68 m²

Gemeenschappelijk: 11 m²

Gelijkvloers

5 appartementen

74-83-84-80-66 m²

Gemeenschappelijk: 31 m²

34 ondergrondse
parkings + 1
conciërgeruimte + 1
technisch lokaal

150 m² + 90 m² +85 m²

Gemeenschappelijk: 51 m²

-1

* Oppervlakken zijn slechts indicatief, en kunnen tijdens het project worden herzien. Merk op, deze omvatten niet de 464m² aan parkeerplaatsen en tuinen.

Bron : Management
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VI. Uitvoeringsplan
Timeline : Het project is gestart in 2019. De rehabilitatiewerkzaamheden zullen naar verwachting in Q1-Q2/2022 worden afgrond.

Planning Project H2O

<= 2019

Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022 Q4/2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023

Acquisition
Development costs before building licence
Building licence
Development costs after building licence
Company management
Sales

Phase 1

Phase 2

Phase 3

➢ Het gebouw werd aangekocht voor rekening van ‘ECO-Résidence H²O BV en gefinancierd door I&C NV, die ook de eerste ontwikkelingskosten voor zijn rekening nam.
➢ De BV ‘ECO-Résidence H²O’ werd opgericht op 27 Augustus 2020 en heeft tegelijkertijd de verwerving van de site gelegen in ‘rue de la Cité’, deel uitmakend van het
project bekrachtigd.
➢ De bouwvergunning werd verworven in juli 2014 en is geldig tot augustus 2021.

➢ De gesloten ruwbouw en de « bijzondere technieken » zullen in een eerste fase worden uitgevoerd op het geheel van de site. De afwerking zal gebeuren in drie fasen
teneinde een snellere commercialisering van de verschillende eenheden mogelijk te maken.
➢ De werkzaamheden (die aan TimberTeam NV zijn toevertrouwd) moeten uiterlijk einde van Q1/2022- begin van Q2/2022 worden voltooid;
➢ Het project zal niet worden uitgevoerd onder het regime van de wet Breyne;
➢ De appartementen (inclusief ondergrondse parkings) zullen onder het BTW-regime worden verkocht;
➢ De eerste verkopen zou moeten plaatsvinden in het 3de kwartaal 2021, de aanvang van de commercialisering is voorzien in het eerste kwartaal 2021
Bron : Management
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VII. Verwachte rendabiliteit

Sales - In EUR
Total sale price*

# m²**

➢

De verkoopprijzen per m² zijn conform de marktprijzen in Verviers (zie marktanalyse in
de bijlage);

➢

De architect - A.U.P.A BV (overeenkomst ondertekend in 2013 - budget beoordeeld in
2019) gevestigd in Verviers. De hoofdaannemer - TimberTeam NV (onderneming uit de
groep);

➢

De bouwkosten per m² zijn conform met de marktstandaarden. Zij omvatten geen
kosten voor onvoorziene omstandigheden er werd immers een absoluut forfait met
TimberTeam NV afgesproken. In geval van supplementen, heeft de directie bevestigd
deze in de verkoopprijs te zullen doorrekenen onder de vorm van een supplement.

➢

In 2020 heeft I&C NV het bedrag van de gemaakte kosten (aankoop + initiële
ontwikkelingskosten) door gefactureerd aan BV H²O ;

➢

Het management heeft bevestigd dat er op dit moment geen geschillen hangende zijn;

➢

De financiële uitgaven bestaan uit :
• De interest en vergoeding op de uitgifte van de obligatie (via het BeeBondsplatform) gebaseerd op een fondswerving van 1,6m EUR aan 8% over 3 jaar ;
• Intresten op de leningen verstrekt door kredietinstellingen (zie lopende
financieringen);
• Bankkosten i.v.m. de toekenning van de lening alsook de kosten gelieerd aan de
obligatie lening.

Sale price / m²

Rue de la Cité (incl parking & underground)

7.038.150 €

3.794

1.855 €

Total sales

7.038.150 €

3.794

1.855 €

* Incl 56keur for meters/ basis deed
** Area of apartments, commons, concierge's lodge, cellars and technical facilities

Acquisition costs - In EUR
% / total costs (excl. acq)
Acquisition (asset deal) + fees

7%

Total costs
360.147 €

# m²

Costs / m²

3.794

95 €

Construction and soft costs - En EUR
% / total costs (excl. acq)

Total costs

# m²

Costs / m²

Construction costs

87%

4.506.843 €

3.794

1.188 €

Development costs

5%

255.199 €

3.794

67 €

Project management

4%

196.000 €

3.794

52 €

Sales fees

3%

139.640 €

3.794

37 €

Administrative costs & taxes

2%

100.755 €

3.794

27 €

5.198.437 €

3.794

1.370 €

Total construction costs

100%

Financial costs and taxes - En EUR
Interest on bond

384.000 €

Bank interest

153.430 €

Bank fees and Beebonds fees

102.840 €

Total financial costs

640.270 €

Estimated taxes

209.824 €

➢ Op het einde van het project werd rekening gehouden met een belasting (Belgische
standaardbelasting van 25%);
➢ De ROI van het project, rekening houdend met 1 jaar marge = voorzichtigheid (in geval
van bouwvertraging), d.w.z. einde project Q3/2023, bedraagt 14% wat iets onder de
marktnormen is (tussen 15% en 20%) ;

Source : Management

ROI
worst case
14%

ROI
base case
17%

➢ De ROI van het project* rekening houdend met de finalisatie van het project in Q3/2022
bedraagt ~17%. Dit scenario is meer dan waarschijnlijk. In dit geval zal de
obligatielening vervroegd worden terugbetaald samen met de contractuele
vergoeding (van 1%).
*(Verkopen - (Aankoopkosten + Bouw- en ontwikkelingskosten + Financiële kosten))
/ (Aankoopkosten + Bouw- en ontwikkelingskosten + Financiële kosten)
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VIII. Bestaande financieringen (1/2)
De volgende financiering werd door I&C NV aangegaan voor rekening van de BV : 642.527 EUR in de vorm van voorschotten verstrekt door aandeelhouders,
waarvan 242k EUR in het Q4/2020 zal worden terugbetaald d.m.v. een deel van de ontvangen fondsen van de obligatielening.
De financiering had als doel:
➢ De aankoop van het gebouw en de bijkomende kosten :
➢ Ontwikkelingskosten voor de projecteigenaar en het project management :
➢ Andere ontwikkelingskosten (architect, EPB,…) :

EUR 340.957
EUR 196.000
EUR 105.570

Deze kosten werden momenteel geboekt in de stock van de BV H²O waartegen een langlopende schuld staat (via rekening courant van de aandeelhouders), ten
belope van EUR 400.000, het resterend bedrag blijft een schuld (via rekening-courant) op korte termijn.
De voorwaarden verbonden aan dit voorschot, zijn als volgt:
➢ Onbepaalde duur – verbonden aan de realisatie van het project;
➢ Een intrest op deze vordering (% nader te bepalen) zou kunnen worden toegepast. Echter gezien enerzijds het intrestpercentage nog niet bepaald is en anderzijds
de intrest betaald zal worden nadat de kredietinstelling en de obligatie lening afgelost is, werden deze nog niet voorzien in dit document.
➢ Voorschotten zijn achtergesteld aan de terugbetaling van alle huidige of toekomstige openstaande schulden die de kredietnemer heeft/ zou krijgen ten aanzien
van een of meerdere kredietinstellingen – met inbegrip van de obligatie. Momenteel wordt er een overeenkomst opgesteld, die ook daadwerkelijk zal ondertekend
worden. De overeenkomst voorziet in de achterstelling van het voorschot verstrek door de aandeelhouders.
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VIII. Bestaande financieringen (2/2)
Lopende bankfinancieringen in de BV

Krediet :

Triodos

Datum van toekenning: 01/07/2020 – onder opschortende voorwaarden (zie informatienota).
Type krediet:

Bullet Loan

Looptijd :

Maximum 36 maanden – d.w.z. 01/07/2023

Bedrag :

3.900.000 EUR

Onderwerp :

Dit krediet zal uitsluitend aangewend worden voor de financiering op 36 maanden van de aankoop + de renovatiewerken
aan een voormalige wol opslagplaats (volledig in onbruik), gelegen in de Rue de La Cité n°14 te Verviers. Waarna het
gebouw zal bestaan uit 34 energiezuinige appartementen.

Tarief :

Referentievoet + 2,9% (0,6% reserveringsprovisie)

Zekerheden :

Een hypotheek in eerste rang voor een hoofdsom van 25.0000,00 EUR op volgend(e) onroerend(e) goed(eren): De grond en het
gebouw gelegen in de Rue de la Cité 14 te Verviers (ten oosten van de stad). Na afbraak van het bestaande gebouw, zal het pand
bestaan uit 34 energiezuinige appartementen
Een hypothecair mandaat voor een bedrag van 3.875.000,00 EUR op volgend(e) onroerend(e) goed(eren): De grond en het gebouw
gelegen in de Rue de la Cité 14 te Verviers (ten oosten van de stad). Na de afbraak van het bestaande gebouw, zal het pand
bestaan uit 34 energiezuinige appartementen.
In pand gave (ten gunste van de Bank) van alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van ECO-RESIDENCE H2O die worden
aangehouden door INVEST&CORPORATE NV en door BATI+ NV, in overeenstemming met de bijgevoegde pandakten.

Terugbetalingen :

Het krediet zal moeten worden afgelost met 97% van de opbrengst uit de verkoop van ieder appartement. Hoe dan ook zal het
krediet moeten worden terugbetaald door een aflossing van het kapitaal (maximum 3.900.000,00 EUR), en dit ten laatste op de
vervaldag (01/07/2023).

* Opschortende en bijzondere voorwaarden worden eveneens door Triodos Bank verzocht. Wij verwijzen de lezer naar de informatienota om de details hiervan
12
te verkrijgen.

IX. Lopende financieringen
De voorziene financiering in de BV, om het project uit te voeren is als volgt :
➢ Fasering van de commercialisatie door de voorkeur te geven aan een eerste groep eenheden om deze sneller te voltooien en zo deel te nemen aan de
financiering van de voltooiing van de volgende eenheden.
➢ De obligatie lening (via het BeeBonds-platform)
• Maximumbedrag van de lening: 1,6 miljoen euro;
• Minimumbedrag van de lening: 1,3 miljoen euro;
• Uitgifte van obligaties naar Belgisch recht;
• 3 jaar vanaf het moment van betaling van de fondsen op de rekening van de BV ‘ECO-Résidence H²O’;
• Rente van 8% bruto/jaar, jaarlijks betaalbaar;
• De geleende middelen worden volledig terugbetaald op de eindvervaldag van de investering;
• Achtergesteld aan financieringen bij kredietinstellingen ;
• Het doel van de fondswerving beoogd uitsluitend de financiering van het project van ECO-Résidence H²O ;
• Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling mits vergoeding;
• Geen specifieke garantie;
• De betaling van de eerste coupon kan gegarandeerd worden door fondsenwerving georganiseerd door Beebonds, de betaling van
coupon 2 en 3 zal mogelijk gemaakt worden door de opbrengst uit de verkoop van de appartementen;
• Driemaandelijkse rapportering verzonden aan BeeBonds.
Belangrijke nota:
Het project wordt verwacht terugbetaald te worden na twee jaar. Bij wijze van voorzorgsmaatregel heeft de bouwpromotor voorzien in terugbetaling na 3 jaar
om zich te wapenen tegen onvoorziene omstandigheden die het project kunnen vertragen. In geval van vervroegde aflossing na twee jaar wordt een premie
13
van 1% toegekend aan de investeerders (zoals voorzien in de overeenkomst).

X. Liquiditeitsplan

Cash planning - EUR
Cash at the beginning of the period

<= Q3-Q4 2020

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Q4 2023

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

-

60.969

96.140

132.322

169.435

79.174

115.372

149.828

182.626

670.959

1.819.128

2.967.296

2.967.296

7.038.150

Total

Sales

-

-

-

1.110.831

1.235.219

1.173.025

1.173.025

1.173.025

1.173.025

-

-

-

-

Acquisition

(346.547)

-

(13.600)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(360.147)

Construction costs

(2.513.779)

(578.935)

(555.885)

(516.885)

(341.360)

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.506.843)

Development costs

(397.297)

(46.718)

(46.959)

(41.410)

(10.069)

(24.857)

(24.857)

(24.857)

(24.857)

(24.857)

(24.857)

-

-

(691.594)

Taxes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(209.824)

(209.824)

Bond interest (via BeeBonds)

-

-

-

-

(128.000)

-

-

-

(128.000)

-

-

-

(128.000)

(384.000)

Interest and financial fees

(116.944)

(18.008)

(21.886)

(25.456)

(27.854)

(21.944)

(15.270)

(8.908)

-

-

-

-

-

(256.270)

Cash investors - shareholders

400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(400.000)

-

Bank loan

1.435.536

678.831

674.512

620.864

417.022

(1.027.834)

(1.160.635)

(1.106.463)

(531.835)

-

-

-

-

-

Bond (via BeeBonds)

1.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.600.000)

-

Receivables on sales

-

-

-

(1.110.831)

(1.235.219)

(62.194)

62.194

-

-

1.173.025

1.173.025

-

-

(0)

Cash at the end of the period

60.969

96.140

132.322

169.435

79.174

115.372

149.828

182.626

670.959

1.819.128

2.967.296

2.967.296

629.472

629.472

➢ De terugbetaling van de obligatielening is bij wijze van voorzorg voorzien in Q4/2023. Als er geen vertraging wordt opgelopen, kan dit echter reeds in
Q4/2022, na terugbetaling van de kredietinstellingen (tegen betaling van de contractuele vergoeding, d.w.z. 1% rente.)
➢ De appartementen zullen worden verkocht onder het Btw-stelsel. Aldus, zal de onderneming de werkzaamheden uitvoeren onder het BTW-regime
medecontractant, terug vorderbaar (100%). In het liquiditeitsplan is geen rekening gehouden met de verschuldigde of te ontvangen BTW-bedragen aan/van
de administratie.
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XI. De groep en zijn ‘track record’ (1/8)
Invest & Corporate NV – de Holding
Pierre Berryer – 55 ans

•

Naam en rechtsvorm:

Invest & Corporate NV

•

Ondernemingsnummer:

BE0434 295 130

•

Adres :

Rue de Waremme 119, 4530 Villers-le-Bouillet

•

Activiteiten :

Familiebedrijf (bestuurt door Pierre Berryer die
ondersteunt wordt door zijn zoon Paul-Henri) gespecialiseerd
in de bouw van ‘passieve » (energiezuinige) woningen/
gebouwen

•

Bestuurders :

Pierre Berryer (gedelegeerd bestuurder) en Bati+ NV
vertegenwoordigd door Paul-Henri Berryer

•

Compliance & Accountancy :

Gescofisc Association BV in Luik

•

Andere projecten binnen de onderneming:

De onderneming participeert in meerde vennootschappen (zie
organigram)

•

Aandeelhoudersstructuur:

82% door Pierre Berryer
18% door de onderneming Bati +, in handen van
Pierre Berryer voor 99%.

➢ Afgestudeerd in Accounting & viertalig
➢ Zelfstandig ondernemer (sinds zijn 19de)
➢ Oprichting van “Beraco Informatic” (zijn
eerste
onderneming)
in
1986
–
doorverkocht in 1992
➢ Algemeen directeur van “VNF télécom” van
1999 tot 2001
➢ Oprichting van “Lifebadge NV” in 2001 –
een jaar later doorverkocht
➢ Oprichting van “Invest & Corporate NV” in
2002
➢ Oprichting van “TimberTeam NV” in 2012
➢ Bestuurder van HAIM,
mentaal gehandicapten.

thuishulp

voor

Na de start van zijn carrière in de IT sector,
richtte Pierre Berryer al snel zijn aandacht op
zijn
passie:
de
ontwikkeling
van
energiezuinige onroerendgoed projecten.

• Verticale integratie met TimberTeam NV :
Dankzij de dochteronderneming 'TimberTeam' beschikt de onderneming over alle competenties die noodzakelijk zijn
om werven in eigen beheer uit te voeren. De Groep wordt geleid door Pierre Berryer die ondersteund wordt door een
team van experten onderverdeeld in volgende afdelingen : Administratieve opvolging en ontwikkeling, financiën, studie
& raming, productie, Marketing et Human Resources. De bestuurders zijn hoofdzakelijk belast met de ontwikkeling van
de onderneming (opsporen van nieuwe opportuniteiten) en het beheer van de financiën van de groep.

•

Website: http://invest-c.com/.

Bron : Management
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XI. De groep en zijn ‘track record’ (2/8)
TimberTeam NV – La Société de construction
•

Naam en rechtsvorm :

TimberTeam NV

•

Ondernemingsnummer :

BE0844 669 565

•

Adres :

Rue de Waremme 119, 4530 Villers-le-Bouillet

•

Oprichting :

2012

•

Bestuurders :

Invest & Corporate NV, Bati+ NV

•

Compliance & Accountancy :

Gescofisc Association BV in Luik

•

Aandeelhoudersstructuur :

44% door Invest & Corporate NV
37% door Pierre Berryer als natuurlijk persoon
10% door de onderneming ‘Noshaq Venture’
9% door de onderneming ‘Terry Partner’

• Activiteiten van de onderneming:
TimberTeam NV is een onderneming gespecialiseerd in de constructie van
woningen/gebouwen (Q-Zen)* :
- Multi-residentiële gebouwen ;
- Uitbreidingen met meerdere verdiepingen (ophoging, reliëfwijzigingen);
- Architecturaal hoogstaande villa’s;
- …
•

• Cross Laminated Timber – zie video BeeBonds – Link :
(FR) : https://youtu.be/KABSmYqYLYQ
(NL) : https://youtu.be/53_g2rIaY_Q
bron : Website, Management en NBB

houten CLT* energiezuinige

Website: http://www.timberteam.net.
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XI. De groep en zijn ‘track record’ (3/8)
TimberTeam NV is ook gespecialiseerd in dakenwerken, gevelbekleding, isolatie en groene daken

Bron : Management
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XI. De groep en zijn ‘track record’ (4/8)
Verbeteringswerken, transformeren, recycleren
Verbeteringswerken
Invest & Corporate NV is gespecialiseerd in het concept ‘heropbouw van de stad in de stad’ en in het ‘rehabilitatie van ongebruikte gebouwen' (met
behoud van het (cultureel) erfgoed), dit om stedelijke ruimtes te recycleren en opnieuw te exploiteren – met als doel, een antwoord te bieden op het probleem
van de toenemende bevolkingsdichtheid .

Om het gebruik van materialen zoals beton te beperken, geeft de groep de voorkeur aan het gebruik van houttechnieken (CLT), waardoor er een ecologisch
verantwoorde dimensie ontstaat.

Voor …

Na …

Voor …

Na …

Source : Management
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XI. De groep en zijn ‘track record’ (5/8)
Voorbeelden van ophoging (reliëfwijziging)

Voor …

Na …

Voor …

Na …

Voor …

Na …

Source : Management

19

XI. De groep en zijn ‘track record’ (6/8)
Track Record (niet limitatief)
Project Royal Selys N.V. – Luik –
Vastgoedontwikkeling

Project Le Cadran – Luik –
Vastgoedontwikkeling

Realisatie van een hotelcomplex 5* , uit twee
afzonderlijk panden (“Hôtels particuliers de
Sélys-Lonchamps et des Comtes de Méan”).

Ontwikkeling van een event ruimte in de kelder
van de “Place du Cadran”. Deze ruimte zal
gebruikt worden voor culturele doeleinden, en
zal plaats bieden aan bijna 1.000 mensen.

Afgewerkt in 2008
Oppervlakte : 8.700 m²

Afgewerkt*

Oppervlakte : 2.000 m²

Project Eco-Résidence St-Séverin – Luik –
Vastgoedontwikkeling

Renovatie van een voormalig “college” tot
kantoorruimten voor de stad, 27
energiezuinige woningen en 3 penthouses.
Bovendien werd de voormalige kapel
eveneens omgebouwd tot een museum.

Bouw van een Eco-Résidence met een
oppervlakte van 632 m², bestaande uit 27
luxeappartementen en 2 kantoorruimtes – met
uitzicht op “le Palais des Princes-Evêques” en
“la Place du Cadran”.

Afgewerkt en 2012

Afgewerkt in 2015

Afgewerkt*

Afgewerkt*

Oppervlakte : 3.000 m²

Project Grand Poste s.a. – Luik –
Vastgoedontwikkeling

Project
Bons-Enfants
Vastgoedontwikkeling

Renovatie/ verbouwing van het bekende
gebouw “la Grand Poste de Liège” in een
studentenhuis (220 kamers), een ruimte voor
“coworking” ‘Ruche à Startups’ en diverse
cafés & restaurants.

Bouw van een “aparthotel” met een oppervlakte
van 846m² bestaande uit 101 kamers.

Afgewerkt in 2017

* Verkocht voordat het werd voltooid

Afgewerkt in 2011

Project Eco-Résidence Marie-Thérèse –
Luik –Vastgoedontwikkeling

Oppervlakte : Plus de 3.300 m²

Bron : Management

Afgewerkt*

Oppervlakte : 16.000 m²

Verkocht*

–

Luik

Afgewerkt in 2018
Oppervlakte : 4.000 m²

Afgewerkt*
20
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XI. De groep en zijn ‘track record’ (7/8)
Track Record (niet limitatief)
Project Eco-Résidence – Coronmeuse – Vastgoedontwikkeling

Project Eco-Résidence Léopold– Luik – Vastgoedontwikkeling

Eco-Résidence van 11 appartementen, parkeerplaatsen en binnentuin. Dit
project werd bekomen in het kader van een wedstrijd georganiseerd door de
stad Luik.

Passieve Eco-Résidence van 6 verdiepingen met 13 appartementen en 3
winkelpanden onder de vorm van een galerij.

Afgewerkt in 2020
Oppervlakte : 1.300 m²

Bron : Management

Afgewerkt in 2019
Oppervlakte : 2.000 m²

Afgewerkt

Afgewerkt
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XI. De groep en zijn ‘track record’ (8/8)
Track Record (niet limitatief)
Project Ferme des Hauts-Sarts N.V. –
Hauts-Sarts - Vastgoedontwikkeling

Project
Eco-Résidence
Vastgoedontwikkeling

Verbouwing van ‘la Ferme des Hauts-Sarts’,
gelegen aan de rand van de industriezone
‘des Hauts Sarts’, tot een bedrijvencomplex,
“aparthotels”, en ateliers.

Eco-Résidence
met
gelijkvloers van 350 m².

–
een

Méan

–

commercieel

Oppervlakte : 1.900 m²

Oppervlakte : 11.000 m²

Lopend

Lopend
Project Eco-Résidence H²O – Verviers –
Vastgoedontwikkeling

Project Eco-Résidence – Erpent – Client
particulier/Construction TimberTeam

Verbouwing van een industrieel pand tot 34 QZen appartementen.

Eco-Résidence van
parkeerplaatsen

Oppervlakte : 4.000 m²

Oppervlakte : 11.000 m²

Oppervlakte : 1.800 m²

en

Lopend

–

Projet ‘d’Eco-Quartier’ onder het stelsel van
koopwoningen met 18 appartementen, een
overdekt zwembad, een boomgaard en een
moestuin – dit allemaal binnen een straal van
200m van het centraal station van SartBernard.
Lopend
Bron : Management

appartementen

Alleen de rol van hoofdaannemer

Lopend – Onderwerp van deze nota

Project Eco-Résidence Sart-Bernard
Sart-Bernard – Vastgoedontwikkeling

12

Projet
Eo-Residentie
Vastgoedontwikkeling

–

Yvoir

Eco-Résidence van 6 appartementen
Oppervlakte : 667 m²

Lopend
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XII. Financiële toestand van de verbonden ondernemingen (1/3)
EUR

Invest & Corporate SA
30/06/2020 (situation
intermédiaire)

SRL Éco-Résidence H2O
A date de constitution

Bati + SA
31/12/2019

Actifs immobilisés

-

3.785.506

2.473.815

Inc. + Corp.
Financiers
Créances

-

566.901
2.667.925
550.680

911.960
347.808
1.214.047

Actifs circulants

642.527

2.353.819

386.009

Cash
Autres
Stock/Commandes en cours

642.527

4.864
430.481
1.918.474

46.860
339.149
-

TOTAL ACTIF

642.527

6.139.325

2.859.824

Analyse hieronder

3.425.328

1.233.419

Wat de andere ondernemingen betreft, heeft de directie bevestigd dat er
geen enkele andere verbintenis werd aangegaan met de BV ECO-Résidence
H²O.

Fonds propres

-

Provisions et impôts différés

-

-

288.615

Endettement

642.527

2.713.997

1.337.790

Long terme banque
Court terme banque
Comptes courants
Autres

642.527
-

28.589
257.139
1.944.213
484.057

410.430
73.425
696.432
157.503

TOTAL PASSIF

642.527

6.139.325

2.859.824

98.989

120.209

Résultat après impôts
Solvabilité

0%

56%

EBITDA
Nombre d'équivalent temps plein

Source : Management et Banque Nationale de Belgique

-

43%
56.852

2

Wat I&C NV betreft, is er slechts één verbintenis in uitvoering, namelijk een
hoofdelijke en ondeelbare zekerheidstelling met een derde aandeelhouder
voor 100.000 euro.

429.890
1
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XII. Financiële toestand van de verbonden ondernemingen (2/3)
I. Op 27/08/2020 werd de BV ‘ECO-Résidence H²O’ eigenaar van het pand gelegen te ‘Rue de la Cité’ gefinancierd via een lopende rekening met I&C NV.
II. Op 30/06/2020, bezat de onderneming I&C NV :
➢ ‘Materiële vaste activa’ (567k EUR) hoofdzakelijk bestaande uit het gebouw gelegen te ‘Rue Libotte 7 in Luik’.
➢ ‘Financiële vaste activa’ (2.668k EUR) bestaande uit investeringen in dochterondernemingen.
➢ ‘Vorderingen et borgtochten in contanten’ (EUR 551k) waarvan :
➢ Vordering Immo2P NV :
➢ Vordering Ferme des Hauts Sart BV :
➢ Vordering Cadran-Bons Enfants BV :
➢ Vordering Cadran-Parking BV :
➢ Vordering Illico Park NV :
➢ Vordering TimberTeam NV :
➢ Vordering Concept Eco BV :
➢ Borgtochten in contanten:

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

159k
203k
100
50k
145k
62k
225
5k

➢ ‘Bestellingen in uitvoering’ betreft de kosten gemaakt door I&C NV voor bepaalde projecten in ontwikkeling in de maatschappen (EUR 1.918k).
➢ ‘Niet-bancaire "Achtergestelde leningen" van EUR 733.000 bestaande uit :
➢ Een achtergestelde lening van 420k EUR toegekend door de Belgische onderneming VHAMMEE BV (BE0542 655 216) die dateert van 2016 en
bestemd is voor de vrije financiering van verschillende projecten in I&C NV. De lening heeft een looptijd van 15 jaar met een jaarlijkse intrest van
4% , tevens is er voorzien in een mogelijkheid om op vervaldag de schuld om te zetten in aandelen.
➢ Een achtergestelde lening van 400k EUR toegekend door de Canadese onderneming Canada Corp. (8951853) die dateert van 2014 en bestemd is
voor de vrije financiering van verschillende projecten in I&C NV. De lening heeft een minimale looptijd van 2 jaar en heeft geen gedefinieerde rente
percentage. Het management deelde ons mee dat dit bedrag gestegen is in 2020 – en dat er een terugbetaling overeenkomst loopt van 65k per
semester (kapitaal + intrest).
➢ ‘Leningen bij kredietinstellingen’ van 286k EUR bestaande uit een operationele kredietlijn (kaskrediet) opgenomen ten belope van 250k EUR op een totaal
beschikbaar bedrag van 250k EUR, een lening van 28k EUR en “schulden op meer dan een jaar, die binnen het jaar vervallen” (EUR 7k) m.b.t. een lening bij
‘Nagelmakers’ voor dak-werken en de installatie van zonnepanelen in de ‘Rue Libotte 7 te Luik. De zekerheden die aan dit krediet verbonden zijn, zijn een mix van
hypothecaire-mandaten op het gebouw in de ‘Rue Libotte’.
➢ ‘Overige leningen’ (EUR 1.211k) betreft een achtergestelde intercompany lening van Bati + NV.
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XII. Financiële toestand van de verbonden ondernemingen (3/3)
III. Op 31/12/2019, bezit de onderneming Bati+ NV :
➢ ‘Materiële vaste activa’ (912k EUR) bestaande uit 4 appartementen in Herve (waarvan 3 onder voorlopige verkoopovereenkomst), een handels gelijkvloers, een
kantoor op de eerste verdieping en 3 studio's (waarvan 3 onder voorlopige verkoopovereenkomst) ;
➢ ‘Financiële vaste activa’ (1.562k EUR) bestaande uit participaties I&C NV (348k EUR) en een lange termijnvordering van 1.214k EUR ten aanzien van I&C NV
(zonder terugbetalingsvoorwaarden)
➢ ‘Kredietinstellingen’ van 368k EUR (appartementen Herve), 42k EUR aan ‘Financiële leaseverplichtingen’ (wagen) en ‘Schulden op meer dan één jaar die binnen
één jaar vervallen’ (72k EUR) m.b.t. de appartementen gelegen te Hevere. Deze kredieten zijn gekoppeld aan twee KBC kredieten uit 2008 (herzien in 2014) met
volgende voorwaarden:
➢ Operationele kredietlijn, kaskrediet of vast voorschot van 150k EUR.
➢ Investeringskrediet van 540k EUR over een looptijd van 14 jaar (1 jaar franchise)
➢ Zekerheden :
➢ Cost Overrun aandeelhouders ;
➢ Hypotheek van 172.500 EUR op 2 Duplexen ‘Rue d’Elvaux 17/11 en 17/22 te 4650 Herve ;
➢ Volmacht voor het vestigen van een hypotheek van 517.500 EUR in hoofdsom op 2 Duplexen ‘Rue d’Elvaux 17/11 en 17/22 te 4650 Herve ;
➢ Achterstelling van de rekening courant van de heer Pierre Berryer voor een bedrag van 200.000 euro.
➢ ‘Andere leningen’ van 696k EUR bestaande uit een achtergestelde lening van de aandeelhouders met intrest – zonder terugbetalingsvoorwaarden.
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XIII. Bijlagen – Marktonderzoek
1. Steekproef op niet-nieuwbouw

2. Artikel Logic Immo

Echantillon de 10 biens sur Verviers pris sur 2 sites internet (10/08/2020)
Type
# chambres
m²
Prix hor frais
Prix/m²
Appartement
3
106 €
135.000 €
1.274
Appartement
3
95 €
150.000 €
1.579
Appartement
2
86 €
180.999 €
2.105
Appartement
2
95 €
175.000 €
1.842
Appartement
2
97 €
199.999 €
2.062
Appartement
2
90 €
138.000 €
1.533
Appartement
2
83 €
192.579 €
2.320
Appartement
3
134 €
229.500 €
1.713
Appartement
3
135 €
179.000 €
1.326
Appartement
3
90 €
129.000 €
1.433
Moyenne
€
170.908 €
1.719
Sources : Echantillon de 10 biens sur Verviers pris sur 2 sites internet (10/08/2020)
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XIII. Bijlagen Marktonderzoek
3. Marktstudie H2O – Nieuwbouw
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XIV. Disclaimer Deloitte
Deze informatienota is opgesteld door Deloitte Accountancy CVBA/SCRL (Hierna ‘Deloitte’ of ‘Deloitte Private’ genoemd) op basis van de documenten en
informatie ter beschikking gesteld voor het vastgoedproject ECO-Résidence H²O (het ‘project’), door het bestuursorgaan/management van verstrekker (SRL
‘ECO-Résidence H²O’). Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, documenten, hypotheses (omtrent timing)
of andere informatie.
De analyse van Deloitte Private van het eerder vernoemde Project en het opstellen van deze informatienota bevat geen beoordeling noch aanbeveling om te
investeren in de door de uitgever, uitgegeven obligaties.
Deloitte heeft zich uitsluitend gebaseerd op de door de uitgever verstrekte informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onjuistheid of
onvolledigheid van de informatie.
Het project brengt commerciële, financiële en bouwrisico's met zich mee waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid opneemt.
Het is evenmin de verantwoordelijkheid van Deloitte om eventuele onnauwkeurigheden die in de toekomst aan het licht komen, te corrigeren of te
communiceren met investeerders. Het feit dat deze nota door de verstrekker of Beebonds aan de beleggers ter beschikking wordt gesteld, heeft niet tot
gevolg dat Deloitte een klantenrelatie met deze belegger aangaat of dat Deloitte enige aansprakelijkheid jegens deze belegger op zich neemt.
Deloitte aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van deze
informatienota. Als een belegger ervoor kiest om op deze informatienota te vertrouwen, doet hij dit op zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid en is hij
verplicht om zijn eigen onafhankelijke analyse te maken.
Elke Investeerder/gebruiker van deze nota stemt ermee in geen enkele claim of reden tot actie tegen Deloitte te ondernemen, noch te dreigen met een
schadeclaim die voortvloeit uit (of in verband staat met) de documenten of het gebruik ervan.
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