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DIT DOCUMENT IS OPGESTELD DOOR B&B REAL ESTATE SRL 

 
DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH 

GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA) 
 

28 FEBRUARI 2023 
 

 
WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF 

GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN. 
 

DE OBLIGATIES ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE 

PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ 

DAT ZOU WENSEN. 
 

 
Termen die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de afdeling 

« Definitie » van de Voorwaarden en Modaliteiten van de Obligaties vermeld in de bijlage aan deze 
Informatienota. 

DEEL I – BELANGRIJKSTE RISICO’S DIE INHERENT ZIJN AAN DE EMITTENT EN DE AANGEBODEN 

BELEGGINGSINSTRUMENTEN, EN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE BETROKKEN AANBIEDING. 

Bepaalde risico's en onzekerheden die de Emittent belangrijk acht op de datum van de Informatienota 
worden hieronder beschreven. Deze verschillende risico's kunnen van invloed zijn op het vermogen van 
de Emittent om zijn verplichtingen uit hoofde van de Obligaties na te komen (betaling van rente en 

terugbetaling van de hoofdsom). Elke Belegger dient daarom de Informatienota zorgvuldig te bestuderen, 
desnoods met de hulp van een externe adviseur. 
 

Risico’s eigen aan de Emittent 

Op de datum van publicatie van de Informatienota heeft de Emittent een hoge schuldenlast. Dit betekent 
dat de fondsen van de Emittent voornamelijk bestaan uit geleend kapitaal (inclusief een bankkredietlijn 
van maximaal EUR 2.400.000 aangegaan bij Belfius. Dit krediet wordt in drie delen ontvangen: 

1.200.000 EUR wordt ontvangen in Q3 2023, 400.000 EUR in Q4 2023 en 800.000 EUR in Q1 2024. Dit 
krediet zal worden terugbetaald tot een bedrag van 1.600.000 EUR in Q2 2024 en 800.000 EUR in Q3 
2024. Op deze lening wordt een jaarlijkse rentevoet van Euribor + 2,5% aangerekend. De rente 
(geraamd op 5,5% per jaar) op het op het resterende bedrag van de banklening wordt betaald vanaf Q3 
2023. De garantie van de wet Breyne geldt voor 1% van de geraamde onbetaalde bouwkosten (inclusief 
honoraria van architecten), die worden vrijgegeven naargelang de voortgang van de werken. Daarnaast 

zijn aandeelhoudersvoorschotten toegekend voor een bedrag van 250.000 EUR. Deze zijn niet-
rentedragend en moeten worden terugbetaald in Q1 2025. De Emittent heeft ook andere kortlopende 
schulden voor een bedrag van EUR 463.000 op 31 december 2022. Aangezien de Obligaties achtergesteld 
zijn aan de banklening, zal de terugbetaling van de Obligaties worden achtergesteld aan de terugbetaling 
van de bankfinanciering die de Emittent heeft verkregen in verband met het Project, onverminderd de 
betaling van rente door de Emittent op elke vervaldag. Er bestaat dus een risico dat de Emittent in geval 
van faillissement niet in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen (betaling van rente en/of terugbetaling 

van de hoofdsom) te voldoen. De aflossingscapaciteit van de Emittent hangt in wezen af van de verkopen 
die in het kader van het Project tot stand zijn gekomen. 
 
De Emittent is van plan om in de toekomst andere vastgoedprojecten uit te voeren dan die beschreven in 
deze Informatienota. De inhoud en het risico van deze projecten zijn op dit moment niet bekend, maar ze 
kunnen mogelijk afwijken van het Project dat in deze nota beschreven staat en de Obligatiehouders 
zullen geen veto- of interventierechten hebben over deze projecten. Ze zullen echter identiek 

gestructureerd zijn en zullen ook geleend kapitaal vereisen (met name van bankinstellingen). De 
Obligaties kunnen ook achtergesteld zijn aan deze nieuwe bankleningen. Bovendien zullen deze projecten 
juridisch niet "afgescheiden" zijn binnen het bedrijf en als gevolg daarvan kunnen de risico's verbonden 
aan het ene project een impact hebben op andere projecten. Beleggers lopen dus het risico niet 
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terugbetaald te worden in gevallen waarin de Emittent gedwongen wordt om deze toekomstige 
bankkredietlijnen terug te betalen zonder de verwachte vastgoedverkopen tot stand gebracht te hebben. 
 
Een wijziging van de controle over de Emittent zou ook een risico voor de Belegger kunnen vormen, 

aangezien dit een onmiddellijke opeising van de door de Emittent in het kader van de banklening 
verschuldigde bedragen zou kunnen teweegbrengen, wat een wanbetaling en/of faillissement van de 
Emittent zou kunnen bespoedigen. 

 
Risico’s verbonden aan het Project 

 
Het belangrijkste risico verbonden aan het Project is de niet-uitvoering van het hiervoor voorgestelde 
cashflowplan, in het geval van een negatieve evolutie van de kosten van de uitvoering van het 
Vastgoedproject dat oorspronkelijk werd opgesteld door de belanghebbenden (architect, 

bouwondernemingen, enz.), de niet-verkoop van bepaalde appartementen of loten, of hun verkoop tegen 
een prijs die aanzienlijk lager is dan die voorzien in het cashflowplan. 
 
Risico’s verbonden aan de Obligaties 

Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt bepaalde risico's met zich mee. 
Door in te schrijven op de Obligaties, verstrekken de Beleggers een lening aan de Emittent, die zich ertoe 
verbindt hen jaarlijks rente te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldag. In geval van 

faillissement of wanbetaling door de Emittent lopen de Beleggers het risico de bedragen waarop zij recht 
zouden hebben niet of te laat te verkrijgen en het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk te 
verliezen. 
 
De Obligaties zijn bovendien achtergesteld aan bankleningen, wat betekent dat de terugbetaling van de 
Obligaties onderworpen zal zijn aan de terugbetaling van de bankfinanciering verkregen door de 
Emittent, onverminderd de betaling van rente door de Emittent op elke vervaldag. Er is dus een verhoogd 

risico dat de Emittent niet in staat zal zijn om aan zijn verplichtingen (betaling van rente en/of 
terugbetaling van de hoofdsom) te voldoen in geval van faillissement of wanbetaling. 
 
Aangezien de Obligaties niet beursgenoteerd zijn, bestaat voor de Belegger ook een risico op illiquiditeit 
van zijn Obligaties in het geval dat hij deze aan een derde partij zou wensen te verkopen. De Obligaties 
genieten echter van een ISIN-code en een LEI-code, die Obligatiehouders de mogelijkheid geeft om op 

eigen initiatief en onafhankelijk van enige tussenkomst van BeeBonds toegang te krijgen tot Expert 
Market (platform gewijd aan effecten die niet op Euronext Brussel genoteerd zijn). 
 

Risico’s verbonden aan de Aanbieding 

De Emittent behoudt zich het recht voor om de Aanbieding te annuleren indien, aan het einde van de 
initiële Inschrijvingsperiode, het totale nominale bedrag van de verzamelde aanvragen voor 
inschrijvingen op de Obligatielening het minimumbedrag van de Aanbieding niet bereikt. 

DEEL II – INFORMATIE OVER DE EMITTENT EN DE AANBIEDER VAN DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

A. Identiteit van de Emittent 

1. Identificatie 

Naam: B&B Real Estate 

Rechtsvorm: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Land van herkomst: België 

Maatschappelijke zetel: Hortensiasgaarde 11 1082 Sint-Agatha-Berchem 

Ondernemingsnummer (KBO): 0690.581.008 

Webadres van de emittent: www.bbrealestate.be 

2. Voornaamste activiteiten van de Emittent 

De Emittent is een bedrijf actief in de vastgoedsector. 
 
De Emittent is deels eigendom van Jerry Berckmans, een expert in de vastgoedsector, die al meer dan 10 
jaar actief is en al vele vastgoedprojecten heeft uitgevoerd, evenals van Pierre Beerens, vastgoedexpert, 
die al 9 jaar dit beroep uitoefent. 
 
Beschrijving van het project 
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Beschrijving van het project Hallepoort 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ligging 
 
Het project Hallepoort is gelegen te Halle 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. Aandeelhouders 

Aandeelhouderschap 
Op de datum van de Informatienota is het aandeelhouderschap van de Emittent als volgt samengesteld 
(personen die meer dan 5% van het kapitaal van de Emittent bezitten): 
 

Aandeelhouder Aantal aandelen Percentage van het kapitaal 

Jerry Berckmans 50 50% 

Pierre Beerens 50 50% 

 
De Emittent verklaart dat, voor zover hem bekend, geen van de hierboven genoemde aandeelhouders of 
andere verbonden partijen dan aandeelhouders het voorwerp zijn geweest van een veroordeling zoals 
bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 

kredietinstellingen en beursvennootschappen. 
 
Relatie met aandeelhouders 
De aandeelhouders van de Emittent hebben de Emittent voorschotten van 250.000 EUR toegekend. Die 
brengen geen rente op. 
  

• Hallepoort is een wooncomplex dat 41 appartementen omvat alsook een 
handelsruimte op het gelijkvloers (mogelijk opdeelbaar in 2 afzonderlijke 
eenheden) die een zeer goede visibiliteit geniet. De oppervlakte van alle 
eenheden samen is 5.578 m2. Elke wooneenheid beschikt over een, twee of 
drie kamers. Het achteraanzicht van het gebouw geeft uit op velden, 
waardoor een ligging pal op het zuiden mogelijk is wat zorgt voor een 
prachtige lichtinval in het appartement. 

• Elke eenheid beschikt hetzij over een terras, hetzij over een tuin (voor de 
appartementen op het gelijkvloers). De inrichting van de appartementen 
zorgt ervoor dat er geen uitkijk is op naburige appartementen. 

• Het project telt ook 55 parkeerplaatsen op niveau -1, naast een 
carpoolruimte en oplaadpalen voor elektrische auto’s alsook een stalling 
voor 114 fietsen die geïntegreerd is in de mede-eigendom. Er zullen ook 
kelders te koop worden aangeboden. 

• De appartementen voldoen aan de milieunormen zodat het energieverbruik 
beter beheerd kan worden.  

• De constructie bevindt zich op een belangrijke as die Halle rechtstreeks 
verbindt met Brussel. Scholen en winkels, alsook het stadscentrum bevinden 
zich in de onmiddellijke omgeving en zijn snel en vlot bereikbaar te voet, met 
de auto of met de fiets. 

• Ook activiteitencentra voor kinderen zijn gemakkelijk bereikbaar en 
bevinden zich in de buurt van de appartementen van het project. 

• Deze appartementen zijn ideaal voor jonge Nederlandstalige kopers die in 
Brussel of in het Vlaams Gewest werken, dankzij hun ligging nabij grote 
verkeersassen (N6, R0, E40). 

• Het gebouw bevindt zich op 10 minuten te voet van het station van Halle en 
op 15 minuten te voet (6 minuten met de fiets) van het stadscentrum. Het is 
gelegen in de buurt van openbaar vervoer (Bus De Lijn en Bus Tec) in de 
richting van Brussel en andere Vlaamse steden zoals Buizingen of Lembeek. 

• Er zijn meerdere scholen in de buurt, waaronder kleuter-, lagere- en 
middelbare scholen. In de nabije omgeving bevinden er zich ook 
verschillende plaatsen waar activiteiten plaatsvinden, alsook twee 
sportcentra (Sportcomplex De Bres en Sportoase Hallebad). 

• De ligging van project Hallepoort is ideaal omdat er talrijke winkels en 
supermarkten (Colruyt, Carrefour,Delhaize…) in de buurt zijn. 

• Halle is een historische stad, omringd door een bos van 552 ha, het 
Hallerbos. In buurgemeente Huizingen bevindt zich een provinciaal domein 
van 91 ha met een kasteel uit de 19e eeuw. Deze stad bezit ook een museum 
(Den Ast) die uitgebreide documentatie bezit over de stad Halle en haar 
omgeving. De militaire architectuur van de stad behoort tot de best 
bewaarde van België. 

• Via de fietssnelweg in de nabije omgeving is Brussel bereikbaar in 30 

minuten tijd. 
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Afgezien van deze voorschotten zijn er in de laatste twee boekjaren en het lopende boekjaar geen andere 
transacties geweest tussen de bovengenoemde aandeelhouders en/of andere verbonden partijen dan 
aandeelhouders, en de Emittent die - afzonderlijk of in hun geheel genomen - van wezenlijk belang zijn 
voor de Emittent. 

4. Bestuursorgaan 

Samenstelling 
De Emittent wordt beheerd door een raad van bestuur die als volgt is samengesteld: 

-  PBMS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 
Louizalaan 367, 1050 Elsene, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nummer 0674.368.249 en vertegenwoordigd door de heer Pierre Beerens 
-  B&W Management Solutions, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 

maatschappelijke zetel te Hortensiasgaarde 11 1082 Sint-Agatha-Berchem, ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0893.198.467 en vertegenwoordigd door 
de heer Jerry Berckmans. 

 
De Emittent verklaart dat geen van zijn bestuurders of afgevaardigden voor het dagelijks beheer op 

enigerlei wijze is veroordeeld als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en 
het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. 
 

Vergoeding 
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.  
 

Voor het overige bevestigt de Emittent dat tijdens het laatste boekjaar geen andere bedragen werden 
betaald, gereserveerd of toegerekend als remuneratie, betaling van pensioen, rustpensioenen of andere 
voordelen ten opzichte van zijn bestuurders. 

5. Belangenconflict 

De Emittent verklaart dat er op de datum van de Informatienota geen belangenconflict bestaat tussen de 
Emittent, zijn aandeelhouders en/of zijn bestuurder en/of verbonden partijen. 

B. Financiële informatie over de Emittent 

Jaarrekening 
 

De jaarrekening over de boekjaren 2020 en 2021 is opgenomen in bijlage 2. 

 
Audit 
De jaarrekening van de Emittent betreffende boekjaar 2020 en 2021 (vermeld in de bijlage) is niet 
geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een onafhankelijke toetsing onderworpen. 
 
De Emittent heeft geen commissaris benoemd. 

 
Werkkapitaal 
 
De Emittent verklaart dat het netto werkkapitaal niet toereikend is om aan zijn verplichtingen voor de 
volgende 12 maanden te voldoen. Niettemin zal de financiering die door de Beleggers in het kader van 
deze Aanbieding wordt verstrekt, de Emittent in staat stellen om aan het einde van de komende 12 

maanden een positief werkkapitaal te hebben. 
 
 
Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast  
 
De Emittent verklaart dat, op de datum van 31/12/2022, zijn eigen vermogen EUR 112.000 bedraagt. 

 

De Emittent verklaart dat, op de datum van 31/12/2022, zijn schuldenlast EUR 463.000 bedraagt, 
uitgesplitst zoals hieronder beschreven: 
 
 
 
 
 

 Bedrag in Euro Garantie/Zekerheid 

Schulden op minder dan een jaar 423.000 EUR  
Overlopende rekeningen 40.000 EUR  
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Wijzigingen van betekenis in de financiële- of handelspositie van de Emittent 
 
De Emittent verklaart dat er zich geen wijziging van betekenis heeft voorgedaan in zijn financiële- of 

handelspositie tussen het einde van het laatste boekjaar waarop de laatste jaarrekeningen waarnaar 
hierboven wordt verwezen betrekking hebben en de datum van de Informatienota. 

C. Identiteit van de Aanbieder 

 
BeeBonds SRL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te Vrijwilligerslaan 19, 1160 Oudergem, ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer BE 0658.962.075, handelend onder de goedkeuring van Alternatief 
Financieringsplatform (AFP) uitgereikt door de FSMA op 23 april 2019. 
 

Webadres: www.beebonds.com 
 
De Emittent heeft BeeBonds SRL belast met de organisatie, structurering en, via haar platform, 
marketing van de Obligaties. 

DEEL III – INFORMATIE OVER DE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN 

A. Beschrijving van de Aanbieding 

Algemeen 

Maximumbedrag waarvoor de Aanbieding wordt 

verricht 

1.750.000 EUR 

Minimumbedrag waarvoor de Aanbieding wordt 

verricht 

Geen 

Minimumbedrag waaronder de Aanbieding kan 

worden geannuleerd  

1.500.000 EUR 

Minimumbedrag van de inschrijving per Belegger 500 EUR (vervolgens per schijf van 500 EUR) 

Nominale waarde van een Obligatie 500 EUR 

Totaalprijs van de Obligaties Identiek aan de nominale waarde, er zijn geen 

kosten ten laste van de Beleggers 

Aanvangsdatum van de Aanbieding 28/02/2023  

Slotdatum van de Aanbieding 14/03/2023  

Voorziene uitgiftedatum van de Obligaties 15/03/2023  

Datum van effectieve levering van de 

Obligaties/datum van de inschrijvingen op naam 

in het Register van Obligatiehouders 

15/03/2023  

Kosten ten laste van de Beleggers Geen 

 

Vervroegde afsluiting 
De vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode zal automatisch plaatsvinden zodra het totale 
bedrag waarop is ingeschreven onder de Obligatielening het maximaal uit te geven bedrag bereikt, d.w.z. 
het bedrag van een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (1.750.000 EUR). Zodra dit bedrag is 
bereikt, wordt elke aanvraag tot inschrijving onder deze Aanbieding geweigerd. Naar eigen goeddunken 
kan de Emittent beslissen om vervroegd af te sluiten (i) in het geval van een wezenlijke verandering in 

de marktomstandigheden, of (ii) in het geval van een wezenlijk nadelige verandering (material adverse 
change) die de Emittent treft. 

In geval van vervroegde afsluiting zal zo snel mogelijk een kennisgeving worden gepubliceerd op de 
website van BeeBonds (https://www.beebonds.com/nl/). In deze kennisgeving worden de datum en het 
tijdstip van vervroegde afsluiting vermeld. 
Overinschrijving 

De aandacht van de Beleggers wordt gevestigd op het feit dat, in geval van overinschrijving, het 
waarschijnlijk is dat er geen Obligatie aan hen zal worden toegewezen of dat zij niet het volledige bedrag 
zullen verkrijgen waarvoor zij een aanvraag tot inschrijving hebben ingediend en, in dit geval, dat het 
bedrag van hun inschrijving zal worden verminderd. 
De Obligaties zullen worden toegewezen op een "1st come, 1st served" basis, wat betekent dat Beleggers 
Obligaties toegewezen krijgen in volgorde van inschrijving (de eerste komt aan bod vóór de tweede, de 
tweede vóór de derde, enzovoort) totdat het maximale bedrag van de Aanbieding is bereikt. 

https://www.beebonds.com/nl/
https://www.beebonds.com/nl/
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De betrokken Beleggers zullen op de hoogte worden gebracht van hun respectieve toewijzingen door 
middel van een Bericht aan de Obligatiehouders. De informatie zal worden gepubliceerd op de website 
van BeeBonds (https://www.beebonds.com/nl/). 
Verlenging van het Inschrijvingsaanbod  

Indien na afloop van de Inschrijvingsperiode het opgehaalde bedrag niet het maximumbedrag van de 
Obligatielening heeft bereikt, namelijk een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (1.750.000 EUR), 
behoudt de Emittent zich het recht voor om de Aanbieding te verlengen met een of meerdere bijkomende 

inschrijvingsperiodes van elk maximaal drie (3) maanden vanaf de Slotdatum van de Aanbieding, met 
dien verstande dat de fondsen die tijdens de initiële Inschrijvingsperiode zijn opgehaald, kunnen worden 
aangewend door de Emittent en de Obligaties zullen worden uitgegeven in overeenstemming met de 
hierin uiteengezette regels, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering waarnaar hieronder 
wordt verwezen. In het geval van bijkomende Inschrijvingsperiode(s) van de Aanbieding zoals hierboven 
aangegeven, zal het nominale bedrag van elke inschrijving die tijdens deze periodes wordt uitgevoerd, 

worden verhoogd met het bedrag van de verlopen rente (accrued interest) tot de datum van betaling van 
die bijkomende inschrijving, waarvan het bedrag aan wettelijk verschuldigde taksen en belastingen zal 
worden afgetrokken. Het in dit geval te betalen bedrag zal door BeeBonds aan de Belegger worden 
meegedeeld in de Bevestigingsmail, met betalingsinstructies. De fondsen die tijdens elke bijkomende 
periode worden verzameld, kunnen onmiddellijk door de Emittent worden aangewend na de uitgifte van 
de betreffende Obligaties. 
Het aldus verschuldigde rentebedrag zal worden berekend op Exact/Exact ICMA-basis, waarbij het 

resultaat wordt afgerond op de tweede (2e) decimaal die het dichtst in de buurt ligt (halven worden naar 

boven afgerond).  
Mogelijkheid tot annulering van het Inschrijvingsaanbod  
De Emittent behoudt zich het recht voor de Aanbieding te annuleren indien, na afloop van de initiële 
Inschrijvingsperiode, het totale nominale bedrag van de ontvangen aanvragen tot inschrijving op de 
Obligatielening lager is dan het minimumbedrag van één miljoen vijfhonderd duizend  euro (1.500.000 
EUR). Indien de Emittent niet beslist om de Aanbieding te annuleren, zullen de onderschreven Obligaties 

worden geleverd zoals voorzien (en de desbetreffende fondsen kunnen worden aangewend door de 
Emittent) en wordt de Aanbieding automatisch verlengd voor een of meerdere bijkomende 
inschrijvingsperiodes van elk maximaal drie (3) maanden na afloop van de initiële Inschrijvingsperiode, 
onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als die vermeld in het vorige punt. 
 
Resultaten van het Inschrijvingsaanbod 

 
De resultaten van het Inschrijvingsaanbod op de Obligatielening zullen zo snel mogelijk na de afsluiting 
(eventueel vroegtijdig) van de Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd op de website van BeeBonds 
(https://www.beebonds.com/nl/). 
 

Datum en wijze van betaling 
De uiterste datum van betaling van de inschrijvingen op de Obligatielening is vastgesteld op 14/03/2023, 

Slotdatum van de initiële Inschrijvingsperiode. De betaling van de Obligaties gebeurt door overschrijving 
op de bankrekening vermeld in de Bevestigingsmail. 
In het geval van een bijkomende inschrijvingsperiode, zal de betalingsdatum van de bijkomende 
inschrijvingen op de Obligatielening door BeeBonds aan de Belegger worden meegedeeld in de 
Bevestigingsmail, met dien verstande dat de betaling twee Werkdagen na de inschrijving moet worden 
uitgevoerd. 
  

https://www.beebonds.com/nl/
https://www.beebonds.com/nl/
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Uitgiftedatum 
De Uitgiftedatum van de Obligaties is vastgesteld op 15/03/2023. In het geval van inschrijving op een 
Obligatie tijdens een bijkomende inschrijvingsperiode, is de Uitgiftedatum van deze Obligatie de dag 
volgend op de datum van betaling. 

Certificaat op naam van de eigenaar 
De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven in de vorm van effecten op naam, overeenkomstig artikelen 
5:23 en 5:24, alsook artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

De Obligaties worden uitgegeven in de vorm van inschrijvingen op naam in het Register van 
Obligatiehouders. Overeenkomstig artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
wordt de eigendom van de Obligaties bewezen door een inschrijving in het Register van Obligatiehouders. 
Kosten van de Uitgifte 
 
De juridische, administratieve en andere kosten in verband met de uitgifte van de Obligatielening zijn ten 

laste van de Emittent. 
 

B. Redenen voor de Aanbieding 

1. Beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen 

Vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen  

De opbrengst van de Aanbieding zal worden gebruikt om de aankoop te financieren van gronden die 
bestemd zijn om het Project te verwezenlijken en om de kas van de Emittent aan te vullen tijdens de 
periode voorafgaand aan de ontvangst van fondsen met betrekking tot verkopen. 
Planning van het Project  
 

 
 
Opmerkingen 

• B&B Real Estate heeft een opschortingsclausule voor de aankoop van gronden bij het toekennen 
van de bouwvergunningen. Nadat deze bouwvergunningen zijn verkregen, zullen de gronden in het 
1e kwartaal van 2023 worden aangekocht voor een bedrag van 1.800.000 EUR. 

• De overige kosten van het project, naast de aankoop van de gronden, worden geschat op 

10.000.000 EUR. Dit bedrag omvat bouw-, verkoop- en financieringskosten in verband met de 
obligatie-uitgifte van BeeBonds. 

• De bouw begint in Q3 2023, zodra alle vergunningen en financiering zijn verkregen. Die termijn is 
van belang omdat hiermee rekening wordt gehouden bij het vrijgeven van fondsen voor de 

eenheden die aangekocht worden. 
• De bouwtermijnen die in het ondernemingsplan in aanmerking worden genomen, zijn schattingen 

van architecten die voorafgaand aan het project zijn gemaakt. Deze tijdlijnen kunnen fluctueren 

en het bedrijfsplan veranderen. Aangezien de verkoopbedragen tegelijk met de voortgang van de 
werkzaamheden worden vrijgegeven, kan dit een impact hebben op de aflossing van de schuld. 

• Het bedrijf zal het project financieren met een banklening van 2.400.000 EUR en een renteloze 
aandeelhouderslening van 250.000 EUR. Het bedrijf heeft ook ongeveer 306.000 EUR kasmiddelen 
voorafgaand aan het project. Sommige kosten zoals notariskosten en een deel van de aankoop van 
de gronden zijn al gemaakt en in aanmerking genomen. 

• Daarnaast wil het bedrijf een obligatie-uitgifte doen via het BeeBonds-platform en 1.750.000 EUR 
ophalen om de aankoop van de gronden te financieren en een optimale cashflow te hebben. 



8 

 

• De BeeBonds-obligaties worden na 2 jaar terugbetaald en de jaarlijkse rente is 8%. De garanten 
(PBMS BV en BWMS BV) verlenen op eerste verzoek een onafhankelijke, onherroepelijke en 
onvoorwaardelijke garantie ten gunste van de begunstigde. 

• De verwachte verkopen zullen gedurende het hele project worden gespreid en het aantal verkochte 

eenheden (woningen en handelszaken) zou bij het begin van het project hoger moeten liggen. 
Tegen eind 2023 kan 50% van de verkoopbedragen worden vrijgegeven. Vervolgens kan een extra 
20% worden vrijgegeven aan het einde van Q1 2024 wanneer de bovenste 2 verdiepingen zijn 

afgewerkt. Tegen het einde van 2024 kan 90% van de verkoopbedragen worden vrijgegeven. De 
overige 10% betreft zowel de installatie van huishoudelijke apparaten als de oplevering. Aangezien 
het vrijgeven van fondsen voor de verkochte woningen afhankelijk is van de voortgang van de 
werkzaamheden, zullen de laatste betalingen voor de aankoop van eenheden naar verwachting 
plaatsvinden in Q1 2025. 

• De verkoop van parkeerplaatsen en kelders werd geschat in verhouding tot de verkoop van 

appartementen. De vrijgave van de fondsen en het verkooptempo zijn daarom gebaseerd op 
dezelfde criteria als de wooneenheden. 

• Het doel is om de BeeBonds-obligatie zo snel mogelijk terug te betalen. In het geval van een 
vroegtijdige aflossing wordt de verlopen rente toegekend, evenals extra kosten als gevolg van 
vervroegde terugbetaling. 
 

2. Details over de financiering van het Project 

 
De Emittent financiert het Project als volgt: 

-          Een banklening van 2.400.000 EUR onderworpen aan de volgende voorwaarden; 
 
Voorwaarden: 
• Minimum voorverkopen ad 3.173K€ ( mbt constructies), wat overeenstemt met ca. 13 voorverkochte 
appartementen (ipv vooropgestelde 11) ad gemidd 244K/per app (constructie)  
• Voorafgaandelijk akkoord Beebonds met voorwaarden Belfius (cf. achterstelling lening ad 1.500K op 
min 3j, zonder tussentijdse terugbetaling kapitaal (wel intresten)), voorleggen definitieve voorwaarden 

Beebonds naar onze gading;  
• verkoop gronddelen dienen op geblokkeerde SR Belfius gestort worden en zullen mede aangewend 
worden voor de financiering vd bouw  
• Voorafgaandelijk verlijden vd aankoopaktes vd gronden (met eigen middelen + crowdfunding)  
• 100% verkoopsopbrengsten constructiegedeelte te storten op geblokkeerde SR Belfius + terugbetaling 
IF ad 5.800K met 95% vd verkoopsopbrengsten zodra het wentelpunt ad 3.173K à vvk’n constructies op 
geblokkeerde rekening staat.  

• 95% verkoopsopbrengsten grondgedeelte te storten op geblokkeerde SR Belfius  
• Afbouw voltooiingswaarborg = standaard o 50% bij afwerking water en winddicht op basis van attest 

architect + staving ahv foto's o 20% bij afwerking pleisterwerken en chape op basis van attest architect 
+ staving ahv foto's o 20% bij voorlopige oplevering alle privatieven o 10% bij voorlopige oplevering van 
de gemene delen  
• Overdracht begunstiging verzekeringspolis ABR  

• Pand boekje 088- obv specifieke pandakte  
 
Waarborgen:  
• HYPI R1 ad 25 k€ op alle 3 gronden (grondeigenaars komt tussen in waarborgstructuur)+ opstallen 
onderhavig project  
• HYPMAND ad 9.845k€ idem  
• Achterstelling lening Beebonds ad 1.500K tvv Belfius Bank tem einde looptijd IF ad 5.800K (3j), 

intrestbetaling is toegelaten met verplichting om de verkoopopbrengsten vd gronddelen te storten op 
geblokkeerde rekening bij Belfius (ifv terugbetaling achtergestelde lening Beebonds)  
• Cost overrun met EM te betalen 
 
-          Kasmiddelen ten bedrage van ongeveer 306.000 EUR; 
-          Een aandeelhouderslening voor een bedrag van 250.000 EUR; 

-          De Obligatielening, die het voorwerp uitmaakt van deze Informatienota, voor een bedrag van 

1.750.000 EUR. 
 
De Emittent is van mening dat de financiering zoals hierboven beschreven, voldoende is voor de realisatie 
van het(de) Project(en). 
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Cashflowplan 
 

 
 

Opmerkingen 
 

• Het bedrijf heeft per 31 december 2022 een cashpositie van 306.000 EUR. Dit geld zal gebruikt 
worden in het project “Hallepoort”. Naast deze kasmiddelen zal vervolgens 250.000 EUR worden 
geïnjecteerd als aandeelhoudersvoorschotten. 

• Het totaalbedrag voor de drie gronden bedraagt 1.850.000 EUR; dit zal in Q1 2023 betaald worden 

en hiervan is in dezelfde periode al 92.000 EUR betaald. De registratierechten bedragen 222.000 
EUR en deze worden tegelijk met de aankoop van de gronden betaald. De registratierechten van 
de gronden kunnen 2/3 worden teruggevorderd als ze binnen twee jaar na aankoop worden 
verkocht. 

• De notariskosten 37.000 EUR zijn al betaald. De erelonen van de architect bedragen 540.000 EUR, 
als volgt verdeeld: 144.000 EUR werd in 2022 betaald, 18.000 EUR wordt betaald in Q2 2023 en 
het resterende saldo 378.000 EUR wordt betaald in Q4 2024. 

• De bouwkosten bedragen 8.400.000 EUR. De betaling wordt gespreid vanaf Q3 2023 tot de 
voltooiing van de bouw. 

• De opbrengsten van de verkopen komen vanaf Q3 2023 binnen. Het doel is dat de laatste verkoop 
plaatsvindt in Q4 2024 (en de opbrengsten ervan in Q1 2025) en het totaalbedrag van de verkopen 
wordt geraamd op 14.400.000 EUR. De werkzaamheden en de verkopen zullen parallel worden 

uitgevoerd en de vrijgekomen fondsen zullen afhangen van de voortgang van de werkzaamheden. 
• Naar verwachting zal door de bank een krediet van 2.400.000 EUR worden verleend dat in drie 

delen wordt ontvangen: 1.200.000 EUR wordt ontvangen in Q3 2023, 400.000 EUR in Q4 2023 en 
800.000 EUR in Q1 2024. Dit krediet zal worden terugbetaald tot een bedrag van 1.600.000 EUR 
in Q2 2024 en 800.000 EUR in Q3 2024. De kredietlijn is hoog genoeg om indien nodig een grotere 
kredietopname mogelijk te maken. De rente (5,5% per jaar – raming) op het resterende 
kredietbedrag van de bank wordt betaald vanaf Q3 2023. De garantie van de wet Breyne geldt voor 
1% van de geraamde onbetaalde bouwkosten (met inbegrip van de honoraria van de architect) die 

worden vrijgegeven volgens de voortgang van de werkzaamheden. 
• De rente op de BeeBonds-obligatie (140.000 EUR) wordt in twee keer betaald (Q1 2024, Q1 2025). 

Volgens de BeeBonds-overeenkomst wordt de eerste tranche van de rente geblokkeerd na 
ontvangst van de fondsen. Als de obligatie vroegtijdig wordt afgelost, moet de verlopen rente 
worden betaald. Aan de uitgifte van de BeeBonds-obligatie zijn dossierkosten verbonden ten belope 
van 105.000 EUR, evenals vergoedingen op elke rentevervaldag voor een totaal van 4.800 EUR. 
Het nominale bedrag van de obligatie zal worden terugbetaald in Q1 2025. De garanten verbinden 

zich er jegens de begunstigde toe om, in het geval dat de emittent in gebreke blijft bij het betalen 
van een bedrag op grond van de gedekte obligaties, onmiddellijk, op eerste verzoek van de 

begunstigde, dat bedrag te betalen. 
 
Het bovenstaande cashflowplan is een financiële prognose die kan worden gewijzigd naarmate het Project 
vordert. Het risico bestaat dus dat deze financiële vooruitzichten niet waargemaakt worden. 
 

DEEL IV – INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN  

A. KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN   
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De voorwaarden en modaliteiten van de Obligaties worden in detail beschreven in het document getiteld 
Voorwaarden en Modaliteiten van de Obligaties dat als Bijlage bij deze Informatienota is gevoegd en ook 
beschikbaar is op de website van BeeBonds; de belangrijkste kenmerken hiervan worden hieronder 
uiteengezet. Een inschrijving op een of meerdere Obligaties houdt in dat de Belegger de voorwaarden en 

modaliteiten van de Obligaties uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt. 
 

Aard en categorie Obligaties op naam (schuldinstrument) 

Rang van de Obligaties De Obligaties zijn achtergesteld aan de huidige en 
toekomstige verplichtingen van de Emittent jegens banken en 
gaan vergezeld van een garantie op eerste verzoek van PBMS 
BV en BWMS BV. 

Obligaties worden uitgegeven in gelijke rang (pari passu), 
zonder enige voorrang onder elkaar om welke reden dan ook. 
De Obligaties zijn niet-preferente schulden in geval van 
samenloop (en ze lopen dus samen met alle andere schulden, 
na betaling van alle preferente schuldeisers of schuldeisers 
die voordeel halen uit achterstelling). 
De Obligaties zijn hoger in rang dan de voorschotten van de 

aandeelhouders van de Emittent. 

Munteenheid EURO 

Naam B&B Real Estate SRL - 8% - 2 jaar van 15/03/2023 tot 
14/03/2025 

Nominale waarde 500 EUR 

Vervaldatum 14/03/2025 

Terugbetalingsdatum op Vervaldag 15/03/2025 

Terugbetalingsmodaliteiten De terugbetaling vindt plaats op de Terugbetalingsdatum op 
Vervaldag in overeenstemming met artikel 8 van de 
Voorwaarden en Modaliteiten van de Obligaties of vervroegd 
in overeenstemming met artikel 9 van de Voorwaarden en 
Modaliteiten. 

Beperkingen van de vrije overdracht Vrij overdraagbaar 

(jaarlijkse bruto) Rentevoet 8% 

Nettojaarrentevoet op basis van 30% 
roerende voorheffing die van kracht is 
op de dag van de Aanbieding  

5,60% 

Datums waarop de Rente wordt 
uitgekeerd 

Jaarlijks op 15/03/2024, 15/03/2025 

ISIN BE6340765690 

 
B. Zekerheid - Beschrijving van de Garant en van de garantie 
 
PBMS BV en BWMS hebben ermee ingestemd om de terugbetaling door de Emittent van de Obligaties te 

garanderen. 
 
1. Korte samenvatting van de draagwijdte en de aard van de garantie 
 
PBMS BV en BWMS BV (de « Garanten ») garanderen de terugbetaling van de Obligaties en rente in 
overeenstemming met een garantieovereenkomst gesloten op 14/02/2023 met Beebonds Finance SRL  
handelend in haar naam, maar voor rekening van de Obligatiehouders (de « Garantieovereenkomst »).   

 
Het betreft een onafhankelijke, op eerste verzoek, onherroepelijke en onvoorwaardelijke garantie ten 
gunste van Beebonds Finance (die de Obligatiehouders vertegenwoordigt) voor een bedrag gelijk aan de 

gedekte obligaties, onder voorbehoud van de daarin uiteengezette voorwaarden. Daarom, in het geval 
dat de Emittent in gebreke blijft om een bedrag te betalen dat verschuldigd is uit hoofde van de gedekte 
obligaties, moet de Garant onmiddellijk, op eerste verzoek van Beebonds Finance (die de 
Obligatiehouders vertegenwoordigt), dit bedrag betalen alsof zij de hoofdschuldenaars waren. 

 
De Garantieovereenkomst blijft geldig totdat de gedekte obligaties volledig zijn betaald. 
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2. Informatie over de Garanten 
 

PBMS BV BWMS BV 

Naam: PBMS 

Rechtsvorm: Vennootschap met 
beperkte 
aansprakelijkheid 

Land van herkomst: België 

Maatschappelijke zetel: Louizalaan 367 
1050 Elsene 

Ondernemingsnummer 
(KBO): 

0674.368.249 

Webadres: / 
 

Naam: BWMS 

Rechtsvorm: Vennootschap met 
beperkte 
aansprakelijkheid 

Land van herkomst: België 

Maatschappelijke 
zetel: 

Hortensiasgaarde 11 
1082 Sint-Agatha-
Berchem 

Ondernemingsnummer 
(KBO): 

0690.581.008 

Webadres: / 

 

Hoofdactiviteiten PBMS BV is een 
managementvennootschap 

Hoofdactiviteiten BWMS BV is een 
managementvennootschap 

Aandeelhouders  Aandeelhouders  

Op de dag van de Informatienota, zijn alle 

aandelen van PBMS in handen van dhr. Pierre 
Beerens. 
 
PBMS verklaart dat, voor zover haar bekend, 

geen enkele aandeelhouder waarnaar hierboven 
wordt verwezen of andere verbonden partijen 
dan aandeelhouders, het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een veroordeling zoals bedoeld in 
artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
en beursvennootschappen. 

 

Op de datum van de Informatienota is het 

aandeelhouderschap van BWMS als volgt 
samengesteld (personen die meer dan 5% van het 
aandelenkapitaal van de Emittent bezitten): 
 

Aandeelhouder Aantal 
aandelen 

Percentage 
van het 
kapitaal 

Jerry  
Berckmans 

  

Marcel 
Berckmans 

  

Sofie Waldeyer   

 
BWMS verklaart dat, voor zover haar bekend, geen 
enkele aandeelhouder waarnaar hierboven wordt 
verwezen of andere verbonden partijen dan 
aandeelhouders, het voorwerp heeft uitgemaakt 

van een veroordeling zoals bedoeld in artikel 20 
van de wet van 25 april 2014 op het statuut van 

en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen. 

Relatie met de aandeelhouders  
 
Er zijn in de afgelopen twee boekjaren en in het 

lopende boekjaar geen transacties geweest 
tussen bovengenoemde aandeelhouders en/of 
andere verbonden partijen dan aandeelhouders, 
en PBMS die - afzonderlijk of in hun geheel 
genomen - van wezenlijk belang zijn voor PBMS. 
 

Relatie met de aandeelhouders  
 
Er zijn in de afgelopen twee boekjaren en in het 

lopende boekjaar geen transacties geweest tussen 
bovengenoemde aandeelhouders en/of andere 
verbonden partijen dan aandeelhouders, en BWMS 
die - afzonderlijk of in hun geheel genomen - van 
wezenlijk belang zijn voor BWMS  
 

Bestuursorgaan 
 
PBMS wordt bestuurd door dhr. Pierre 
Beerens 

 
PBMS verklaart dat, voor zover haar bekend, 
geen van haar bestuurders of afgevaardigden 

voor het dagelijks beheer op enigerlei wijze is 
veroordeeld als bedoeld in artikel 20 van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het 
toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen. 
 

Bestuursorgaan 
 
BWMS wordt bestuurd door een raad van 
bestuur samengesteld uit:  

- dhr. Jerry Berckmans 

- dhr. Marcel Berckmans 

- mevr. Sofie Waldeyer  

 
BWMS verklaart dat, voor zover haar bekend, geen 
van haar bestuurders of afgevaardigden voor het 
dagelijks beheer op enigerlei wijze is veroordeeld 
als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 

2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen. 
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Vergoeding 
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd. 
 

Voor het overige bevestigt PBMS dat tijdens het 

laatste boekjaar geen andere bedragen werden 
betaald, gereserveerd of toegerekend als 
remuneratie, betaling van pensioen, 
rustpensioenen of andere voordelen ten opzichte 
van haar bestuurders. 

Vergoeding 
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd. 
 

Voor het overige bevestigt BWMS dat tijdens het 

laatste boekjaar geen andere bedragen werden 
betaald, gereserveerd of toegerekend als 
remuneratie, betaling van pensioen, 
rustpensioenen of andere voordelen ten opzichte 
van haar bestuurders. 
 

Belangenconflict 
PBMS verklaart dat er op de datum van de 
Informatienota geen belangenconflict bestaat 
tussen Emittent, PBMS, haar aandeelhouders 
en/of haar bestuurder en/of verbonden partijen. 
 

Belangenconflict 
BWMS verklaart dat er op de datum van de 
Informatienota geen belangenconflict bestaat 
tussen Emittent, BWMS, haar aandeelhouders 
en/of haar bestuurder en/of verbonden partijen. 
 

Financiële informatie 

• Jaarrekening – De jaarrekening van 

PBMS over de afgesloten boekjaren 

2020 en 2021 is opgenomen in Bijlage 

3. 

 

• Audit – De jaarrekening van PBMS 

betreffende boekjaar 2020 en 2021 

(vermeld in de bijlage) is niet 

geauditeerd door een commissaris en 

evenmin aan een onafhankelijke 

toetsing onderworpen. PBMS heeft 

geen commissaris benoemd. 

 

• Werkkapitaal – PBMS verklaart dat 

haar netto werkkapitaal voldoende is 

om aan haar verplichtingen voor de 

volgende 12 maanden te voldoen.  

 

Financiële informatie 

• Jaarrekening – De jaarrekening van 

BWMS over de afgesloten boekjaren 

2020 en 2021 is opgenomen in Bijlage 

4. 

 

• Audit – De jaarrekening van BWMS 

betreffende boekjaar 2020 en 2021 

(vermeld in de bijlage) is niet 

geauditeerd door een commissaris en 

evenmin aan een onafhankelijke 

toetsing onderworpen. BWMS heeft 

geen commissaris benoemd. 

 

• Werkkapitaal – BWMS verklaart dat 

haar netto werkkapitaal voldoende is 

om aan haar verplichtingen voor de 

volgende 12 maanden te voldoen. 

 

 

Wijziging van betekenis in de financiële- of 

handelspositie  
 
PBMS verklaart dat er zich geen wijziging van 
betekenis heeft voorgedaan in haar financiële- of 
handelspositie tussen het einde van het laatste 
boekjaar en de datum van de Informatienota. 
 

Wijziging van betekenis in de financiële- of 

handelspositie  
 
BWMS verklaart dat er zich geen wijziging van 
betekenis heeft voorgedaan in haar financiële- of 
handelspositie tussen het einde van het laatste 
boekjaar en de datum van de Informatienota. 

 
DEEL V – ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

Informatie voor Obligatiehouders Informatie met betrekking tot het toezicht op de activiteiten 

van de Emittent zal beschikbaar zijn op de website van 
BeeBonds (www.beebonds.com). 

Toepasselijk recht De Obligaties en alle niet-contractuele verbintenissen die 
voortvloeien uit of verband houden met de Obligaties worden 
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met 
het Belgisch recht. 

Geschillen Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, geldigheid of 
naleving van de Informatienota die de Emittent en de 
Obligatiehouders niet in der minne oplossen, valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van 

Brussel. 

 

http://www.beebonds.com/
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BIJLAGEN 

1. Voorwaarden en Modaliteiten van de Obligaties  

2. Jaarrekening van de Emittent voor de boekjaren 2020 et 2021 

3. Jaarrekening van PBMS BV voor de boekjaren 2020 et 2021 

4. Jaarrekening van BWMS voor de boekjaren 2020 et 2021 
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B&B REAL ESTATE SRL 
 

VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE ACHTERGESTELDE OBLIGATIES 

A. DEFINITIES 

Wanneer de volgende termen en uitdrukkingen in dit document (de “Voorwaarden en Modaliteiten”) met 
een hoofdletter worden gebruikt, hebben ze de volgende betekenis: 
 

Algemene Vergadering(en) van 
Obligatiehouders:  

Verwijst naar de algemene vergadering van Obligatiehouders zoals bedoeld 
in artikelen 5:107 tot 5:119 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen. Elke Obligatiehouder, eigenaar van Obligaties, van wie de 

naam is ingeschreven in het Register van Obligatiehouders, uiterlijk op de 
derde (3e) Werkdag om middernacht (uur in Brussel) voorafgaand aan de 
vastgestelde datum van genoemde Algemene Vergadering van 
Obligatiehouders, is gerechtigd om deel te nemen aan de Algemene 
Vergaderingen van Obligatiehouders. 
  

Bericht aan de 
Obligatiehouders: 

Verwijst naar een bericht dat de Emittent aan de Obligatiehouders 
overmaakt in de vormen en met de middelen beschreven in artikel 11 van 

deze Voorwaarden en Modaliteiten. 
 

BeeBonds: Verwijst naar BeeBonds SRL, een vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 
Vrijwilligerslaan 19, 1160 Oudergem, ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder het nummer BE 0658.962.075, handelend onder 

de goedkeuring van Alternatief Financieringsplatform (AFP) uitgereikt door 
de FSMA op 23 april 2019, en aan wie de Emittent de organisatie, de 
structurering en de commercialisering van de Obligatielening heeft 
toevertrouwd. 
 

Gevallen van Ingebrekeblijving:  Verwijst naar elke gebeurtenis bedoeld in artikel 9.2 van deze Voorwaarden 
en Modaliteiten. 
 

Vervaldatum: Verwijst naar de vervaldatum van de Obligaties, met name de datum tot 

wanneer de Obligaties rente zullen opbrengen zoals bepaald in artikel 8 van 
deze Voorwaarden en Modaliteiten en dit ongeacht of het een Werkdag 
betreft of niet. 
  

Terugbetalingsdatum op 
Vervaldag: 

Verwijst naar de datum van terugbetaling van de Obligaties waarop de 
Emittent zich ertoe verbindt om in hoofdsom het bedrag van de vervallen 
Obligaties terug te betalen, zoals bepaald in artikel 1.5 van deze 

Voorwaarden en Modaliteiten. 
  

Vervroegde 
Terugbetalingsdatum: 

Verwijst naar de datum waarop de Emittent zich ertoe verbindt het bedrag 
van de Obligaties in hoofdsom terug te betalen vóór de 

Terugbetalingsdatum op Vervaldag, zoals bepaald in artikel 9 van deze 
Voorwaarden en Modaliteiten. 
 

Uitgiftedatum: Verwijst naar de datum van uitgifte van de Obligaties, vanaf wanneer de 
Obligaties rente zullen opbrengen zoals bepaald in de Informatienota. 

 

Betaaldata van de Rente:  Verwijst naar de data waarop de Emittent aan de Obligatiehouders de 
vervallen rente zal betalen zoals bepaald in artikel 6.3 van deze 
Voorwaarden en Modaliteiten. 
 

Bevestigingsmail:   Verwijst naar de bevestiging per e-mail die de Belegger zal ontvangen op 
het e-mailadres dat hij heeft opgegeven bij de opening van zijn 
“beleggersrekening” op het Alternatief Financieringsplatform van BeeBonds, 
met daarin een bericht waarin het bedrag wordt beschreven dat de 
Belegger wenst te onderschrijven, alsook de betalingsmodaliteiten van zijn 
inschrijving. 
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Emittent: B&B Real Estate, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met 
maatschappelijke zetel te Hortensiasgaarde 11 1082 Sint-Agatha-Berchem 

en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
nummer 0690.581.008.  

 

Obligatielening: Verwijst naar de lening door uitgifte van achtergestelde Obligaties voor een 
maximumbedrag van een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro 

(1.750.000 EUR) met een bruto rente op jaarbasis van acht procent (8 %) 
gedurende twee (2) jaar, van 15/03/2023 tot 14/03/2025, geïdentificeerd 
onder ISIN-code BE6340765690. 
 

Exact/Exact ICMA:  Verwijst naar het aantal dagen verlopen rente tussen twee data op 
jaarbasis van 365 dagen. 
 

FSMA: Verwijst naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
 

Belegger(s):  Verwijst naar elke natuurlijke persoon of elke rechtsgeldig 

vertegenwoordigde rechtspersoon die de wettelijke en reglementaire 
mogelijkheid heeft om op een of andere manier Obligaties te verwerven, 
aan de in de Informatienota uiteengezette voorwaarden en overeenkomstig 
deze Voorwaarden en Modaliteiten en die ingeschreven heeft op Obligaties 
op het internetplatform van BeeBonds.     

Werkdag(en): Verwijst naar een andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag waarop 
de banken en de valutamarkten in België geopend zijn voor hun algemene 
werkzaamheden en, indien op die dag een betaling in euro moet worden 
verricht, naar een werkdag voor het TARGET2-systeem. 
  

Informatienota: Verwijst naar de informatienota van 28 februari 2023 opgesteld door de 
Emittent in overeenstemming met de wet van 11 juli 2018 op de 
aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van 
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde 

markt. 
  

Obligatiehouder(s): Verwijst naar elke (alle) natuurlijke of rechtspersoon (-personen) die op om 

het even welke datum, ook tijdens de Inschrijvingsperiode, kan (kunnen) 
aantonen effectief eigenaar te zijn van Obligaties. 
 

Obligaties: Verwijst naar de achtergestelde obligaties die door de Emittent zullen 
worden uitgegeven in het kader van de Obligatielening. 
 

Aanbieding/Inschrijvingsaanbod: Verwijst naar deze aanbieding waarop de Informatienota betrekking heeft.  

 

Renteperiode:  Verwijst naar de volgende periodes waarin de rente loopt: 
-  voor de 1e periode: die aanvangt op de dag van de Uitgiftedatum van de 

 obligaties uitgegeven na afloop van de Inschrijvingsperiode en eindigt 
 op de (Niet-)Werkdag van de eerste Betaaldatum van de Rente; 
-  voor elke opeenvolgende periode: die aanvangt op de (Niet-)Werkdag 
 volgend op de verjaardag van elke Betaaldatum van de Rente en eindigt 
 op de (Niet-)Werkdag van de Betaaldatum van de Rente; 

-  voor de laatste periode: die aanvangt op de (Niet-)Werkdag van de 
laatste  verjaardag van de Betaaldatum van de Rente en eindigt op de 

(Niet-) Werkdag van de Vervaldatum. 
 

Inschrijvingsperiode:  Verwijst naar de periode, bepaald in de Informatienota, tijdens welke de 

Beleggers de mogelijkheid hebben om in te tekenen op de Obligaties, onder 
voorbehoud van bijkomende inschrijvingsperiodes die zouden kunnen 
georganiseerd worden. 
 

Inschrijvingsprijs: Verwijst naar de inschrijvingsprijs van de Obligaties. 
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Project(en): Verwijst naar het (de) project(en) dat (die) nader wordt (worden) 
beschreven in de Informatienota. 

 

Register van Obligatiehouders:  Verwijst naar het register dat wordt bijgehouden door de Emittent waaruit 
blijkt dat de Obligatiehouders eigenaar zijn van de Obligaties door 

inschrijving in dat register en op hun namen overeenkomstig artikelen 5:23 
en 5:24 evenals artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen. 
  

Zekerheid (zekerheden):  Verwijst naar elke hypotheek, voorrecht, inpandgeving, onderpand, 
fiduciaire zekerheidsoverdracht, eigendomsoverdracht als waarborg en elke 
andere zakelijke zekerheid die de verplichtingen van een persoon 
waarborgt, alsook elke andere overeenkomst of akkoord met een 
gelijkaardige uitwerking. 
 

Rentevoet:  Verwijst naar de jaarlijkse rentevoet die de Obligaties zullen dragen tot de 
vervaldag van de Obligatielening en dit volgens de voorwaarden bepaald en 
vastgelegd in artikel 6 van deze Voorwaarden en Modaliteiten. 

  

Taks(en): Elke door een overheid opgelegde taks, heffing, belasting, voorheffing of 
andere lasten van een gelijkaardige aard, met inbegrip van onder meer 
elke boete, interest of kosten die opeisbaar is (zijn) wegens het in gebreke 

blijven of de vertraging bij de betaling die ermee verband houdt 
 

Voorwaarden en Modaliteiten: Verwijst naar dit document dat de voorwaarden en modaliteiten van de 

Obligaties, alsook die om erop in te schrijven en die de Emittent 
onherroepelijk verbinden, definieert. 
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B. VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE OBLIGATIES 

1. De Obligaties 

1.1. Aard van de Obligaties 

De Obligaties zijn vrij verhandelbare achtergestelde obligaties, die representatief zijn voor een 
schuldvordering, uitgegeven door de Emittent. Zij geven recht op de betaling van een rente zoals 
beschreven in Artikel 6 infra. De Obligaties bieden eveneens alle rechten die het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen toekent aan de Obligatiehouders, behoudens afwijking van deze 
Voorwaarden en Modaliteiten. 

1.2. Vorm van de Obligaties 

De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven in de vorm van effecten op naam, overeenkomstig artikelen 

5:50 tot 5:52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Overeenkomstig artikel 5:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de eigendom 
van de Obligaties bewezen door een inschrijving op naam van elke Obligatiehouder in het Register van 
Obligatiehouders; elke Obligatiehouder moet een certificaat ontvangen waaruit het nominale bedrag blijkt 
waarvoor hij zal worden ingeschreven. 
In geval van verhandeling en wanneer een transactie onderhands of via een Expert Market van Euronext 
Brussel via een door de Obligatiehouder gekozen financiële tussenpersoon zou worden aangegaan, zullen 

de Obligaties op het vlak van de afwikkeling van effectentransacties onderworpen zijn aan de geldende 

Belgische reglementering en zal de overdracht ter kennis moeten worden gebracht van de Emittent om 
afdwingbaar te zijn en opgenomen moeten zijn in het register van Obligatiehouders. 

1.3. Nominale waarde 

De Obligaties worden uitgegeven per coupure met een ondeelbare nominale waarde van vijfhonderd euro 
(500 EUR).   

1.4. Maximumbedrag van de Obligaties 

Het nominale maximumbedrag van de uit te geven Obligaties bedraagt een miljoen 

zevenhonderdvijftigduizend euro (1.750.000 EUR), vertegenwoordigd door drieduizendvijfhonderd (3500) 
Obligaties met elk een nominale waarde van vijfhonderd euro (500 EUR). 
 

1.5. Looptijd - Terugbetaling op Vervaldag 

De Obligaties hebben een looptijd van twee (2) jaar, berekend op basis van de Uitgiftedatum van de 
uitgegeven Obligaties na afloop van de initiële Inschrijvingsperiode. Ze brengen rente op vanaf 
15/03/2023 tot de Vervaldatum op 14/03/2025. De Obligaties zullen voor honderd procent (100 %) van 

hun nominale kapitaalwaarde worden terugbetaald op de Terugbetalingsdatum op Vervaldag, met name 
op 15/03/2025. Indien zou blijken dat de Terugbetalingsdatum op Vervaldag geen Werkdag is, zullen de 
Obligaties worden terugbetaald op de eerstvolgende Werkdag na de Terugbetalingsdatum op Vervaldag. 

1.6. Valuta 

De Obligaties zijn uitgedrukt in euro. 
 

1.7. Overdraagbaarheid van de Obligaties 

Onder voorbehoud van de toepassing van de reglementeringen inzake overdraagbaarheid van effecten, 
zijn de Obligaties vrij overdraagbaar. 
De eigendom van de Obligaties zal worden overgedragen door inschrijving van de overdracht in het 
Register van Obligatiehouders. 
2. Bestemming 

De Emittent zal de Obligatielening gebruiken om het (de) Project(en) te financieren zoals beschreven in 
de Informatienota. 
3. Inschrijvingsmodaliteiten 

3.1. Inschrijvingsprijs 

De Inschrijvingsprijs bedraagt honderd procent (100 %) van de nominale waarde van de Obligaties en zal 
volledig worden volstort op het eerste verzoek van de Emittent en uiterlijk op de Uitgiftedatum, met dien 
verstande dat, in geval van inschrijving tijdens een periode van bijkomende inschrijving, het nominale 

bedrag van elke inschrijving die tijdens deze periodes wordt uitgevoerd, zal worden verhoogd met het 
bedrag van de verlopen rente (accrued interest) tot de overeengekomen datum van betaling van die 
bijkomende inschrijving, waarvan het bedrag aan wettelijk verschuldigde taksen en belastingen zal 
worden afgetrokken. 

3.2. Minimum Inschrijvingsbedrag 

De Beleggers moeten inschrijven op een bedrag per schijf en veelvoud van vijfhonderd euro (500 EUR) 
met een minimum van vijfhonder euro (500 EUR) per Belegger.   
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4. Rang van de Obligaties - Achterstelling 

De Obligaties zijn achtergesteld aan de huidige en toekomstige verplichtingen van de Emittent jegens 
banken en gaan vergezeld van een garantie op eerste verzoek van PBMS BV en BWMS BV. 

Obligaties worden uitgegeven in gelijke rang (pari passu), zonder enige voorrang onder elkaar om welke 
reden dan ook. 
De Obligaties zijn niet-preferente schulden in geval van samenloop (en ze lopen dus samen met alle 
andere schulden, na betaling van alle preferente schuldeisers of schuldeisers die voordeel halen uit 

achterstelling). 
De Obligaties zijn hoger in rang dan de voorschotten van de aandeelhouders van de Emittent. 
5. Verklaringen en Waarborgen 

De Emittent verklaart en waarborgt aan de Obligatiehouders dat: 
i. de Emittent een besloten vennootschap (SRL) is, rechtsgeldig opgericht naar Belgisch recht, voor 

onbeperkte duur en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 

0690.581.008; 
ii. de Obligaties op de Uitgiftedatum geldig uitgegeven zullen worden bij beslissing van het 

bestuursorgaan van de Emittent; 
iii. de Emittent op de Uitgiftedatum een bankfinanciering heeft verkregen bij Belfius voor een bedrag 

van twee miljoen vierhonderdduizend euro (2.400.000 EUR);  
iv. de Emittent zich ertoe verbindt geen Zekerheden meer uit te geven op zijn goederen buiten deze 

die nodig zouden zijn voor de (her)financiering van het Project. 

  

6. Rente 

6.1. Rentevoet 

De Obligaties dragen een bruto jaarrente van acht procent (8%) op Exact/Exact ICMA-basis vanaf de 
Uitgiftedatum en dit tot de Vervaldatum, of de volledige terugbetaling ervan overeenkomstig artikelen 8 
en 9 infra. 
 

6.2. Berekening van de Rente 

Het bedrag van de jaarlijkse rente dat verschuldigd is in het kader van elke Obligatie wordt berekend op 
basis van de nominale waarde van de Obligaties die elke Obligatiehouder bezit, waarbij het bedrag van 

een dergelijke betaling wordt afgerond op de tweede (2e) decimaal die het dichtst in de buurt ligt (halven 
worden naar boven afgerond). 
Indien de verschuldigde rente over een periode van minder dan een jaar moet worden berekend, wordt 
deze berekend op Exact/Exact ICMA-basis voor elke periode, waarbij het resultaat wordt afgerond op de 
tweede (2e) decimaal die het dichtst in de buurt ligt (halven worden naar boven afgerond). 

De Obligaties zullen geen rente meer opbrengen vanaf de Terugbetalingsdatum op Vervaldag, of de 
volledige terugbetaling ervan overeenkomstig artikelen 8 en 9 infra, behalve indien de betaling van de 

hoofdsom van de Obligaties onterecht werd verhinderd of geweigerd. In dat geval zullen de Obligaties 
rente blijven opbrengen tegen de voornoemde rentevoet tot op de datum waarop alle bedragen die 
verschuldigd zijn in het kader van de Obligaties door de Emittent gestort zijn ten gunste van de 
Obligatiehouders. 

6.3. Betaling van de Rente 

De Rente is betaalbaar op elke verjaardag van de initiële Uitgiftedatum, en voor de laatste keer op de 
Terugbetalingsdatum op Vervaldag, die de Betaaldata van de Rente definieert. Indien zou blijken dat een 
van de Betaaldata van de Rente zou vallen op een datum die geen Werkdag is, verschuift de Betaaldatum 

van de Rente naar de eerstvolgende Werkdag na de verjaardag. 
 
7. Betaling 

7.1. Betalingen 

Onverminderd artikel 5:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen alle betalingen 

van bedragen in hoofdsom of rente uit hoofde van de Obligaties door de Emittent aan de 
Obligatiehouders gebeuren. De betaling van deze bedragen is bevrijdend voor de Emittent. 

Alle betalingen van bedragen in hoofdsom of rente uit hoofde van de Obligaties gebeuren met 
inachtneming van alle toepasselijke fiscale wetten of reglementeringen. 
Indien de datum van betaling van de bedragen in hoofdsom of rente geen Werkdag is, zal de betaling 
gebeuren op de eerstvolgende Werkdag. Dit uitstel zal geen recht geven op enige bijkomende rente of 
andere betaling. 

7.2. Betalingsachterstand 

Elke betaling die door de Emittent wordt verricht buiten de in deze Voorwaarden en Modaliteiten bepaalde 
termijnen, zal rente opbrengen tegen een jaarlijkse bruto rentevoet van twaalf procent (12%) vanaf de 

datum waarop de voorziene betaling had moeten worden verricht en tot de datum waarop die wordt 
verricht. 
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7.3. Fiscaliteit 

Alle betalingen in hoofdsom en rente met betrekking tot de Obligaties zullen door de Emittent aan de 
Obligatiehouders worden verricht volgens de verplichtingen die hem worden opgelegd door het Wetboek 

van vennootschappen en verenigingen, alsook alle wetten en reglementeringen betreffende de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en dit na eventuele inhouding van alle belastingen, 
verplichtingen, heffingen of andere lasten, ongeacht of ze worden opgelegd, geïnd, ingehouden, belast 
door of in België of door een andere Belgische overheid met heffingsbevoegdheid. De Emittent zal niet 

gehouden zijn enig bijkomend of toekomstig bedrag te betalen naar aanleiding van een dergelijke aftrek 
of inhouding. 
8. Terugbetaling op de Vervaldag 

Tenzij ze al vervroegd werden terugbetaald volgens de voorwaarden van artikel 9 infra (Vrijwillige 
Terugbetaling of Terugbetaling in geval van ingebrekeblijving), zullen de Obligaties door de Emittent aan 
de Obligatiehouders worden terugbetaald tegen honderd procent (100%) van hun nominale waarde, op 
15 maart 2025 onder voorbehoud en na eventuele inhouding van alle belastingen, verplichtingen, taksen 

of andere lasten, ongeacht of ze worden opgelegd, geïnd, ingehouden, belast door of in België of door 
een andere Belgische overheid die heffingsbevoegdheid heeft. 
In geval van vertraging in de uitvoering van het Project ten opzichte van de oorspronkelijke plannen (en 
met name het liquiditeitsplan beschreven in de Informatienota), kunnen de Emittent en de Vergadering 
van de Obligatiehouders, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 5:107 tot 5:119 van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen, beslissen om de Terugbetalingsdatum op Vervaldag uit te stellen 

tot een latere datum en uiterlijk zes (6) maanden na de hierboven vastgelegde Terugbetalingsdatum op 

Vervaldag. In dat geval blijven alle voorwaarden en modaliteiten van de Obligaties ongewijzigd, behalve 
de Terugbetalingsdatum op Vervaldag. De Emittent moet de Obligatiehouders uiterlijk een (1) maand 
voor de hierboven initieel vastgelegde Terugbetalingsdatum op Vervaldag op de hoogte brengen – met 
een Bericht aan de Obligatiehouders – van het uitstel van de initiële Terugbetalingsdatum op Vervaldag 
en van de nieuwe Terugbetalingsdatum op Vervaldag. 
 

9. Vervroegde Terugbetalingen 

9.1. In geval van Vrijwillige Terugbetaling 
 

De Emittent kan vooraf en  
(i) in geval van overmacht, opleggen aan de Obligatiehouders; of  
(ii) in geval van verdwijning en/of realisatie van de activa gefinancierd door middel van de 

Obligatielening, voorstellen aan de Algemene Vergadering van Obligatiehouders, 
 

om de Obligatielening, in zijn geheel, vervroegd terug te betalen (hoofdsom en rente) door middel van 

een Bericht aan de Obligatiehouders, dat door de Emittent vijftien (15) Werkdagen voor de geplande 
datum van de Vervroegde Terugbetaling wordt verzonden. Het Bericht aan de Obligatiehouders zal 
diegenen die zich vervroegd willen laten terugbetalen uitnodigen om, binnen de tien (10) Werkdagen na 
de datum van verzending van het Bericht aan de Obligatiehouders door middel van een e-mail, het 
nummer van de bankrekening waarop ze willen worden terugbetaald mee te delen. 
In geval van vervroegde terugbetaling van de Obligatielening is de Emittent van de Obligaties, naast de 

opgebouwde rente, een vergoeding verschuldigd gelijk aan twee procent (2,00%) van de hoofdsom 
terugbetaald in het eerste jaar en één procent (1,00%) vanaf het tweede jaar. 
 
 

9.2. In geval van Ingebrekeblijving 

Elke Obligatiehouder kan de gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van zijn Obligaties 
aanvragen – met dien verstande dat hij geen gedeeltelijke terugbetaling van een Obligatie kan vragen – 

in geval van een van de volgende gebeurtenissen en voor zover hieraan niet werd verholpen binnen de 
vijftien (15) Werkdagen – of binnen drie (3) maanden in het geval bedoeld in punt c) hieronder – na het 
versturen en de publicatie van een Bericht aan de Obligatiehouders: 

a) niet-betaling: niet-betaling van de rente of van de hoofdsom uit hoofde van de Obligaties; 
b) niet-naleving van andere verbintenissen: de niet-naleving door de Emittent van zijn verbintenissen 

met betrekking tot de Obligaties (andere dan die met betrekking tot de betaling), zoals bepaald in 
deze Voorwaarden en Modaliteiten; dit geval omvat de niet-naleving van de voorwaarden die 

voorafgaan aan de Obligatielening, dit wil zeggen dat: 
(i) de bouwvergunning(en) van het (de) onderliggende project(en) permanent worden ontdaan 

van elk beroep van welke aard dan ook;  
(ii) de bankfinanciering uitgegeven door de financiële instelling zou onderworpen zijn aan 

opschortings- en/of annuleringsmaatregelen om welke reden dan ook; 
 

c) reorganisatie/verandering van activiteiten: reorganisatie van de Emittent die een aanzienlijke 
vermindering van het vermogen van de Emittent of een substantiële wijziging van de activiteiten 
van de Emittent inhoudt en die de belangen van de Obligatiehouders zou schaden; 
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d) faillissement/vereffening: de Emittent verkeert in staking van betaling, of een procedure tot 
aanstelling van een vereffenaar, gerechtelijk bewindvoerder of lasthebber ad hoc, minnelijke of 
gerechtelijke vereffening of ontbinding, minnelijk of gerechtelijk moratorium van alle of een 
gedeelte van zijn schulden, gerechtelijke reorganisatie of faillissement of elke gelijkaardige 

procedure die de Emittent treft, wordt toegepast. 
 

Elke Obligatiehouder beschikt over een termijn van vijftien (15) Dagen na het versturen en de publicatie 

van het Bericht aan de Obligatiehouders om de Emittent per e-mail te laten weten of hij al dan niet de 
gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van zijn Obligaties vraagt en, in voorkomend geval, het 
aantal Obligaties waarvan hij de volledige terugbetaling vraagt. Elke Obligatiehouder die zijn standpunt 
niet binnen de bovenvermelde termijn aan de Emittent kenbaar heeft gemaakt, wordt geacht definitief 
afstand te hebben gedaan van het recht om de gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van zijn 
Obligaties te vragen. 

In geval dat de voormelde gebeurtenis zich voordoet, zullen alle bedragen die door de Emittent 
verschuldigd zijn aan de Obligatiehouders die de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van hun 
Obligatie(s) hebben gevraagd in het kader van de in de kennisgeving bedoelde Obligaties, dertig (30) 
dagen na de datum van de kennisgeving opeisbaar worden. 
10. Algemene Vergadering van Obligatiehouders 

De Obligatiehouders zullen handelen via een Algemene Vergadering van Obligatiehouders overeenkomstig 
de bepalingen van artikelen 5:107 tot 5:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Een Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan worden bijeengeroepen met inachtneming van 
artikelen 5:110 en 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om bepaalde 
beslissingen te nemen betreffende de Obligaties, met inbegrip van de wijziging van sommige bepalingen 
van de Voorwaarden en Modaliteiten, onder voorbehoud van het akkoord van de Emittent. 
Overeenkomstig artikelen 5:107 en 5:109 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft 
de Algemene Vergadering van Obligatiehouders het recht om, op voorstel van het bestuursorgaan van de 
Emittent, (i) bepalingen te aanvaarden die tot doel hebben hetzij bijzondere zekerheden te verlenen ten 

gunste van de Obligatiehouders, hetzij reeds toegekende zekerheden te wijzigen of op te heffen, (ii) een 
of meer rentevervaldatums te verlengen, in te stemmen met een verlaging van de rentevoet of de 
betalingsvoorwaarden ervan te wijzigen, (iii) de terugbetalingsduur te verlengen of op te schorten en om 
in te stemmen met wijzigingen van de terugbetalingsvoorwaarden, (iv) aandelen te aanvaarden ter 
vervanging van de schuldvorderingen van de Obligatiehouders, (v) te beslissen over de bewarende 
handelingen in het gemeenschappelijk belang en (vi) een of meer mandatarissen aan te stellen die belast 

zijn met de uitvoering van de beslissingen genomen door de Algemene Vergadering van Obligatiehouders 
en de massa van de Obligatiehouders te vertegenwoordigen in alle procedures met betrekking tot de 
vermindering of de schrapping van de hypothecaire inschrijvingen. 
De Algemene Vergadering van Obligatiehouders heeft bovendien het recht om, op voorstel van het 

bestuursorgaan van de Emittent, sommige bepalingen van deze Voorwaarden en Modaliteiten te wijzigen 
of af te zien van het voordeel van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Modaliteiten. 
Het bestuursorgaan van de Emittent en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen de Algemene 

Vergadering van Obligatiehouders bijeenroepen. Zij moeten deze vergadering bijeenroepen op verzoek 
van Obligatiehouders die ten minste een vijfde van het aantal Obligaties in omloop vertegenwoordigen. 
De oproepingen voor de Algemene Vergadering van de Obligatiehouders gebeuren, met inachtneming 
van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste vijftien dagen 
(15) vóór de geplande datum van de vergadering. 
De Algemene Vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
bestuursorgaan van de Emittent en, in geval van verhindering, door een ander lid van het 

bestuursorgaan. De voorzitter duidt een secretaris aan die geen Obligatiehouder mag zijn en kiest twee 
stemopnemers onder de aanwezige Obligatiehouders. 
Elke Obligatiehouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, 
al dan niet Obligatiehouder. Het bestuursorgaan van de Emittent bepaalt de vorm van de volmachten. 
Elke Obligatiehouder beschikt over vertegenwoordigings- en stembevoegdheid in verhouding tot het 
aantal Obligaties waarvan hij kan bewijzen eigenaar te zijn, vergeleken met het aantal Obligaties in 

omloop. 

De Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien haar 
leden ten minste de helft van het aantal Obligaties in omloop vertegenwoordigen. Indien deze 
voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe oproeping noodzakelijk en de tweede vergadering beraadslaagt 
en beslist geldig, ongeacht het aantal vertegenwoordigde Obligaties. Geen enkel besluit kan als geldig 
goedgekeurd worden beschouwd indien erover wordt gestemd door leden die samen, door henzelf of door 
hun lastgevers, een aantal Obligaties vertegenwoordigen dat het quotum van ten minste drie vierde van 

het aantal Obligaties dat deelneemt aan de stemming niet bereikt. 
De besluiten die geldig goedgekeurd werden door de Algemene Vergadering van Obligatiehouders zijn 
bindend voor alle Obligatiehouders. 
De rechten en plichten van de Obligatiehouders worden nader omschreven in artikelen 5:114 tot 5:118 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
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10bis  Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders 

De Obligatiehouders wijzen Beebonds Finance SRL, met maatschappelijke zetel te Vrijwilligerslaan 19, 
1160 Oudergem, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0783.594.209 (de "Vertegenwoordiger van 

de Obligatiehouders") aan als de vertegenwoordiger van de Obligatiehouders, in overeenstemming met 
artikel 5:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
Binnen de grenzen van de artikelen 1984 tot 2010 van het oude Burgerlijk Wetboek kan de 

Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders alle Obligatiehouders jegens derden binden. In het bijzonder 
kan hij de Obligatiehouders vertegenwoordigen in insolventieprocedures, in geval van beslaglegging of in 
enig ander geval van samenloop, waarin hij in zijn naam maar voor rekening van de Obligatiehouders 
optreedt, zonder de identiteit van deze laatste bekend te maken. 
 
De Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders treedt ook op in zijn naam, maar voor rekening van de 

Obligatiehouders, als begunstigde van voorrechten of zekerheden gevestigd tot waarborg van de 
obligatielening. 
 
In verband met deze Obligatie-uitgifte is een Garantieovereenkomst gesloten tussen de 
Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders en de Garanten (zoals die term in de Informatienota is 
gedefinieerd) ten behoeve van de Obligatiehouders (de "Garantie"). 
 

Als vertegenwoordiger van de Obligatiehouders kan hij alle Obligatiehouders binden binnen de hieronder 

en in de artikelen 1984 tot 2010 van het oude Burgerlijk Wetboek vermelde grenzen.  
 
In dit verband kan de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders: 
 

- de (toekomstige) Obligatiehouders vertegenwoordigen bij de ondertekening van de 
Garantieovereenkomst; waarbij de Obligatiehouders, door aanvaarding van de Voorwaarden en 

Modaliteiten, de Garantieovereenkomst bekrachtigen.  
- in Geval van Ingebrekeblijving, de Garantie voor rekening van de Obligatiehouders activeren, in 

overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten van de Garantieovereenkomst. In dit 
verband kan de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders in het bijzonder de Garanten op de 
hoogte stellen van het Geval van Ingebrekeblijving en hen verplichten de Garantie uit te voeren, 
in naam en voor rekening van de Obligatiehouders.   

- voor de rechtbank optreden en de Obligatiehouders vertegenwoordigen in elk geschil of procedure, 
met het oog op de uitvoering van de Garantie. Alle kosten in verband met een dergelijke rechtszaak 
of procedure, die door de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders zouden worden 
voorgeschoten, zullen bij voorrang worden terugbetaald door inhouding op elk bedrag dat van de 
Garanten wordt geïnd. 

- de vrijgave van de Garantie coördineren op een bankrekening die voor rekening van de 
Obligatiehouders wordt geopend, desnoods via een Belgische notaris, met het oog op de vrijgave 

van de bedragen ten voordele van de Obligatiehouders.  
- een overzicht samenstellen van de Obligatiehouders en het totale bedrag berekenen dat de 

Garanten aan de Obligatiehouders zullen moeten betalen (alsook de verdeling van dit bedrag onder 
de Obligatiehouders).  

- elke akte of document met betrekking tot het voorgaande ondertekenen en, in het algemeen, alles 
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van zijn rol en de uitvoering van de Garantie ten 
gunste van de Obligatiehouders. 

 
De Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders oefent zijn bevoegdheden uit in het exclusieve belang van 
de Obligatiehouders. De Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders houdt de obligatiehouders 
regelmatig op de hoogte van alle eventuele stappen die zijn genomen in overeenstemming met zijn 
opdracht. Hij moet de Obligatiehouders ook op de hoogte brengen van elk belangenconflict dat zich van 
zijn kant kan voordoen in verband met de uitvoering van zijn opdracht. 

 
De Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan het mandaat van de Vertegenwoordiger van de 

Obligatiehouders te allen tijde herroepen, op voorwaarde dat zij tegelijkertijd een of meerdere nieuwe 
vertegenwoordigers benoemt. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist in overeenstemming met 
artikel 5:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
 
De Obligatiehouders zijn, door in te schrijven op de Obligaties, verplicht om, en verondersteld (i) alles 

wat door de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders namens hen is gedaan of ondertekend, te 
erkennen en goed te keuren, op voorwaarde echter dat de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders 
zich aan de grenzen van zijn bevoegdheden heeft gehouden en (ii) elke handeling die in hun naam en 
voor hun rekening door de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders wordt uitgevoerd binnen de 
grenzen van zijn opdracht te bekrachtigen. 
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De Obligatiehouders verbinden zich ertoe geen enkele vergoeding te eisen van de Vertegenwoordiger van 
de Obligatiehouders, op voorwaarde echter dat hij de grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd. 

C. DIVERSE BEPALINGEN  

11. Berichten aan de Obligatiehouders 

Elk Bericht aan de Obligatiehouders zal geldig bezorgd zijn indien het per e-mail wordt verzonden. Het 
wordt dan geacht de tweede (2e) Werkdag na verzending te zijn bezorgd. Elke gebeurtenis die de waarde 
van de belegging van de Obligatiehouders kan beïnvloeden zal het voorwerp uitmaken van een Bericht 
aan de Obligatiehouders. 
12. Informatie aan de Obligatiehouders 

De informatie over de opvolging van de activiteiten van de Emittent zal beschikbaar zijn op de website 
van BeeBonds.  
13. Volledigheid 

Deze Voorwaarden en Modaliteiten en de Informatienota bevatten alle modaliteiten en voorwaarden die 
van toepassing zijn op de uitgegeven Obligaties en op de Obligatielening en hebben voorrang op elk 
ander document dat aan de Obligatiehouders zou zijn overgemaakt voorafgaand aan hun inschrijving op 
een of meerdere Obligaties. 

14. Afstand  

De niet-uitvoering van een recht brengt niet de afstand ervan mee, tenzij deze afstand wordt bedongen 
door een ondertekend geschrift van degene die afstand doet. De afstand van een recht brengt evenmin 
de afstand mee van elk ander recht dat kan voortvloeien uit deze Voorwaarden en Modaliteiten. 
15. Toepasselijk recht 

De Obligaties en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met de 

Obligaties worden beheerst en moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. 
16. Geschillen 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de naleving van deze Voorwaarden en 
Modaliteiten, dat de Emittent en de Obligatiehouders niet in der minne kunnen oplossen, valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel. 


