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WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING GEHEEL OF
GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.
DE OBLIGATIES ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE
MOEILIJKHEDEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE TE VERKOPEN AAN EEN DERDE
INDIEN HIJ DAT WENST.
De termen die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in het deel
‘Definities’ van de Voorwaarden van de Obligaties die als bijlage bij deze Informatienota zijn gevoegd.
DEEL I - BELANGRIJKSTE

RISICO’S EIGEN AAN DE EMITTENT EN DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN,

SPECIFIEK VOOR DIT AANBOD

Obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te
tekenen op de Obligaties verlenen de Beleggers een achtergestelde lening aan de Emittent, die zich ertoe
verbindt om hen jaarlijks een rente te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In
geval van faillissement of in gebreke blijven van de Emittent lopen de Beleggers het risico de bedragen
waarop zij recht zouden hebben niet of laattijdig te verkrijgen en het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk
te verliezen. Elke Belegger moet de Informatienota dus aandachtig bestuderen, indien nodig met de hulp
van een externe adviseur.
Risico’s verbonden 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 hoofdzakelijk bestaan uit geleende kapitalen (met name een bankkredietlijn
voor een maximumbedrag van 8.980.000 EUR afgesloten bij BNP Paribas Fortis nv en voorschotten van
aandeelhouders voor 1.500.000 EUR). De Obligaties zijn achtergesteld aan de banklening. De terugbetaling
van de Obligaties zal dus afhankelijk zijn van de terugbetaling van de bankfinancieringen die door de
Emittent werden verkregen in verband met het Project, onverminderd de betaling van de rente door de
Emittent op elke vervaldag. Er bestaat dus een risico dat de Emittent zijn verplichtingen (betaling van de
rente en/of terugbetaling van de hoofdsom) niet zal kunnen nakomen in geval van faillissement. De
terugbetalingsmogelijkheid van de Emittent hangt in hoofdzaak af van de gerealiseerde verkoop in het
kader van het Project.
Een wijziging van de controle van de Emittent zou eveneens een risico kunnen vormen voor de Belegger
aangezien dit een onmiddellijke opeisbaarheid zou kunnen veroorzaken van de bedragen die door de
Emittent verschuldigd zijn in het kader van de banklening, hetgeen een tekortkoming en/of een
faillissement van de Emittent zou kunnen bespoedigen.
Risico’s verbonden aan het Project
Het belangrijkste risico dat verbonden is aan het Project is de niet-uitvoering van het liquiditeitsplan zoals
hieronder uiteengezet, in geval van nadelige evolutie van de kosten voor de realisatie van het
vastgoedproject
zoals
oorspronkelijk
vastgesteld
door
de
betrokken
partijen
(architect,
bouwondernemingen enz.), de niet-uitvoering van de verkoop van bepaalde appartementen of loten of de
verkoop ervan tegen een prijs die duidelijk lager is dan de prijs die vooropgesteld werd in het
liquiditeitsplan.
Risico’s verbonden aan de Obligaties
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Aangezien de Obligaties niet genoteerd zijn, loopt de Belegger eveneens het risico van de illiquiditeit van
zijn Obligaties indien hij deze zou willen overdragen aan een derde.
DEEL II - INFORMATIE OVER DE EMITTENT EN AANBIEDER VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN
A. Identiteit van de Emittent
1.

Identificatie

Benaming:
Rechtsvorm:
Land van herkomst:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer (KBO):
Adres van de website van de emittent:
2.

TERVUREN DEVELOPMENT
Besloten vennootschap
België
Lijsterbessebomenlaan 25
1180 Ukkel
0476.778.655
https://www.inside-development.be.

Belangrijkste activiteiten van de Emittent

De Emittent is actief in vastgoed en ontwikkelt projecten.
Het vastgoedproject dat verband houdt met dit Aanbod (het Project) bestaat uit de aankoop van twee
gemengde opbrengstgebouwen die zullen worden gerenoveerd om in delen te worden verkocht.
De in februari 2019 afgeleverde vergunning in verband met het Project omvat:

35 parkings aangekocht tijdens de verrichting;

5 handelspanden (ongewijzigd);

4 kantoren;

19 appartementen;

een verbinding tussen het project en de parkings in de Frankenstraat 48-50;

23 kelders.
3.

Aandeelhouders

Aandeelhouderschap
Het aandeelhouderschap bestaat uit holdingvennootschappen die beheerd worden door en in handen zijn
van professionals in financiële en vastgoedbeleggingen (promotoren, beleggers …).
Op de dag van de Informatienota is het aandeelhouderschap van de Emittent als volgt samengesteld
(personen die meer dan 5 % van het kapitaal van de Emittent bezitten):
Aandeelhouderschap
Tervuren Development bv
Losane bv
Rosheco bv
Loba Holding bv
Seber bv
Lepoutre Consult bv
Benoit Forgeur bv
Vortan Belgium nv
HIPI nv
Arstline bv
Totaal

Ondernemingsnr.
697 691 207
840 098 093
894 921 901
475 246 748
471 109 402
465 475 185
405 657 859
883 437 693
898 936 711

Vertegenwoordiger
C. de Meester
X. de Rosée
J-C Marian
G. de Croÿ
D. Lamy
B. Forgeur
P. Lambert
Ch. Hureaux
R. Schaetzen

Functie
Operationeel
Operationeel
Kapitaalverstrekker
Kapitaalverstrekker
Kapitaalverstrekker
Kapitaalverstrekker
Kapitaalverstrekker
Kapitaalverstrekker
Kapitaalverstrekker

% houderschap
in Tervuren
Development bv
10,00 %
10,00 %
14,00 %
18,50 %
12,50 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
100,00 %

De Emittent verklaart dat bij zijn weten geen van voornoemde aandeelhouders of geen enkele andere
verbonden persoon dan aandeelhouders het voorwerp heeft uitgemaakt van enige veroordeling 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
De aandeelhouders van de Emittent hebben voorschotten in rekening-courant toegekend voor een
totaalbedrag van 1.500.000 EUR.
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Deze voorschotten werden toegekend onder de volgende voorwaarden en modaliteiten:

onbepaalde duur verbonden aan de realisatie van het project;

rente tegen de jaarlijkse rentevoet van 5 % bruto die opeisbaar is bij de afsluiting van het project;

voorschotten afhankelijk van de terugbetalingen van (i) alle bestaande of toekomstige openstaande
schulden die de kredietnemer aan een of meer kredietinstellingen verschuldigd is of zou worden en
(ii) Obligaties.
De opbrengst van het Aanbod zal worden gebruikt om een deel (900.000 EUR) van de voorschotten in
rekening-courant van de aandeelhouders terug te betalen.
De aandeelhouders van de Emittent hebben bovendien de volgende zekerheden toegekend aan BNP Paribas
Fortis nv in het kader van het krediet: Cost Overrun en Cash Deficiency op eerste verzoek.
Buiten deze leningen zijn er tijdens de laatste twee boekjaren en het lopende boekjaar geen andere
verrichtingen geweest tussen de voornoemde aandeelhouders en/of andere verbonden personen dan
aandeelhouders, en de Emittent, die – afzonderlijk of in hun geheel beschouwd – van belang zijn voor de
Emittent.
4.

Bestuursorgaan

Samenstelling
De Emittent wordt bestuurd door drie bestuurders:

BELGAVIA nv, met als vaste vertegenwoordiger Florence Verougstraete;

ALPHA2 bv, met als vaste vertegenwoordiger Carlos de Meester;

Rosheco bv, met als vaste vertegenwoordiger Xavier de Rosée.
De Emittent verklaart dat geen van zijn bestuurders het voorwerp heeft uitgemaakt van enige veroordeling
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 bestuurders als dusdanig wordt niet bezoldigd. Voor de volledigheid verlenen Losane
bv (Carlos de Meester) en Rosheco bv (Xavier de Rosée) bovendien diensten ten gunste van de Emittent
en worden ze hiervoor vergoed (5 % van de bouwkosten).
Voor het overige bevestigt de Emittent dat tijdens het laatste boekjaar geen enkele andere som werd
gestort, voorzien of vastgesteld als bezoldiging, pensioenuitkering, pensioen of andere voordelen ten
aanzien van zijn bestuurder of zijn aandeelhouders.
5.

Belangenconflict

Onder voorbehoud van hetgeen voorafgaat betreffende de gedeeltelijke terugbetaling van de voorschotten
in rekening-courant van de aandeelhouders, verklaart de Emittent dat er op de dag van de Informatienota
geen enkel belangenconflict bestaat tussen de Emittent, zijn aandeelhouders en/of zijn bestuurder en/of
eraan verbonden partijen.
B. Financiële informatie over de Emittent
Jaarrekening
De jaarrekeningen voor de boekjaren 2017 en 2018 zijn opgenomen in bijlage.
Controle van de rekeningen
De jaarrekeningen van de Emittent met betrekking tot de boekjaren 2017 en 2018 (opgenomen in bijlage)
werden niet gecontroleerd door een commissaris en werden niet onafhankelijk nagekeken.
De Emittent heeft geen commissaris benoemd.
Bedrijfskapitaal
De Emittent verklaart dat zijn nettobedrijfskapitaal volgens hem voldoende is in het licht van zijn
verplichtingen voor de komende twaalf maanden (op basis van de uitgaven en de kosten die werden
geïdentificeerd in de financiële haalbaarheid) en dat, indien er een overschrijding zou zijn in het licht van
de hierboven geïdentificeerde specifieke risico’s, de aandeelhouders van de Emittent de nodige fondsen
zullen aanbrengen (zie Clausules van Cost Overrun en Cash Deficiency).
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Niveau van het eigen vermogen en de schuldenlast
De Emittent verklaart dat zijn eigen vermogen op 31/12/2019 -61.000 EUR bedraagt, wat klassiek is
voor een vastgoedontwikkelingsproject wanneer nog geen enkel lot is verkocht. Rekening houdend met de
beleggingsvoorschotten van 1.500 kEUR bedraagt het gecorrigeerde eigen vermogen 1.473 kEUR.
Zijn schuldenlast bedraagt 8.987.480 EUR, verdeeld zoals hieronder beschreven:

Situatie 31/12/2019
Bankkrediet
Handelsschulden
Vooruitbetalingen doorfacturering kosten
Huurwaarborgen
Rekening-courant HIPI nv
Rekening-courant Lepoutre Consult bv
Rekening-courant Loba Holding bv
Rekening-courant Arstline bv
Rekening-courant Benoit Forgeur bv
Rekening-courant Seber bv
Rekening-courant Vortan Belgium nv
rente rekening-courant HIPI nv
rente rekening-courant Lepoutre Consult
rente rekening-courant Loba Holding bv
rente rekening-courant Arstline bv
rente rekening-courant Benoit Forgeur bv
rente rekening-courant Seber bv
rente rekening-courant Vortan nv
TOTAAL

Bedrag in EUR
€ 7.401.000
€ 4.231
€ 22.913
€ 3.370
€ 181.510
€ 226.888
€ 254.114
€ 90.755
€ 181.510
€ 335.794
€ 181.510
€ 13.123
€ 16.259
€ 18.216
€ 6.478
€ 12.961
€ 23.919
€ 12.930
€ 8.987.480

Garantie/Borg
Gewaarborgde schuld, zie Deel III, punt B.2.
Nihil
Nihil
Nihil

Cost Overrun / Cash Deficiency /
Achterstelling schulden ten aanzien van
kredietinstellingen

Significante wijziging van de financiële of commerciële situatie
De Emittent verklaart dat er geen significante wijziging is geweest van zijn financiële of commerciële
situatie tussen het einde van het laatste boekjaar en de Openingsdatum van het Aanbod.
C. Identiteit van de Aanbieder
BeeBonds bv, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B - 1040 Brussel, Hive5, Sint-Michielswarande nr. 30B, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
het nummer BE 0658.962.075, handelend onder de vergunning van het Alternatief Financieringsplatform
(AFP) afgeleverd door de FSMA op 23 april 2019.
Adres van de website: www.beebonds.com
De Emittent heeft BeeBonds bv de organisatie, de structurering en, via zijn platform, de commercialisering
van de Obligaties toevertrouwd.
DEEL III - INFORMATIE OVER HET AANBOD VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN
A. Beschrijving van het Aanbod
Algemeen
Maximaal bedrag waarvoor het Aanbod uitgebracht
wordt
Minimumbedrag waaronder het Aanbod kan worden
geannuleerd
Minimaal inschrijvingsbedrag per Belegger

1.600.000 euro
1.100.000 euro
1.000 euro (vervolgens per schijf van 1.000 euro)
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Nominale waarde van een Obligatie
Totale prijs van de Obligaties
Openingsdatum van het Aanbod
Afsluitingsdatum van het Aanbod
Geplande uitgiftedatum van de Obligaties
Effectieve leveringsdatum van de Obligaties
Kosten ten laste van de Beleggers

1.000 euro
Identiek aan de nominale waarde, geen kosten ten
laste van de Beleggers
18-2-2020
5-3-2020
6-3-2020
31-3-2020
Geen

Vervroegde afsluiting
De Inschrijvingsperiode zal automatisch vervroegd worden afgesloten zodra het totale bedrag waarop werd
ingeschreven in het kader van de Obligatielening het maximaal uit te geven bedrag bereikt, zijnde één
miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000 EUR). Zodra dit bedrag is bereikt, zal elke aanvraag tot
inschrijving in het kader van dit Aanbod worden geweigerd. De Emittent kan naar eigen goeddunken
beslissen tot een vervroegde afsluiting (i) in geval van een belangrijke wijziging van de marktvoorwaarden,
of (ii) in geval van een belangrijke negatieve wijziging (material adverse change) wat hem betreft.
In geval van vervroegde afsluiting zal zo snel mogelijk een kennisgeving worden gepubliceerd op de website
van BeeBonds (www.beebonds.com). Deze kennisgeving vermeldt de datum en het uur van de vervroegde
afsluiting.
Overinschrijving
De aandacht van de Beleggers wordt gevestigd op het feit dat het waarschijnlijk is dat, in geval van
overinschrijving, hun geen enkele Obligatie wordt toegekend of dat zij niet het volledige bedrag verkrijgen
waarvoor zij een aanvraag tot inschrijving hebben ingediend en dat, in dat geval, het bedrag van hun
inschrijving zal worden verminderd.
De Obligaties zullen worden toegewezen op basis van het beginsel “wie eerst komt, eerst maalt”, wat
betekent dat de Beleggers Obligaties zullen krijgen in volgorde van inschrijving (waarbij de eerste wordt
bediend voor de tweede, de tweede voor de derde enz.) tot het maximumbedrag van het aanbod werd
bereikt.
De betrokken Beleggers zullen via een Bericht aan de Aandeelhouders op de hoogte gebracht worden van
hun respectieve toewijzingen. De informatie zal worden opgenomen op de website van BeeBonds
(www.beebonds.com).
Verlenging van het Inschrijvingsaanbod
Indien na afloop van de Inschrijvingsperiode het opgehaalde bedrag het maximumbedrag van de
Obligatielening, namelijk één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000 EUR), niet heeft bereikt, behoudt
de Emittent zich het recht voor het Aanbod te verlengen voor een of meer bijkomende inschrijvingsperiodes
van maximaal drie (3) maanden vanaf de Afsluitingsdatum van het Aanbod, met dien verstande dat de
fondsen die tijdens de Initiële Inschrijvingsperiode werden opgehaald door de Emittent kunnen worden
gebruikt en de Obligaties zullen worden uitgegeven overeenkomstig de regels die in deze overeenkomst
zijn bepaald, onder voorbehoud van de hierna bedoelde mogelijkheid tot annulering. De Emittent kan aan
BeeBonds vragen om één of meerdere bijkomende inschrijvingsperiodes van maximaal drie maanden te
organiseren, met dien verstande dat het nominale bedrag van elke inschrijving tijdens deze periode(s)
wordt verhoogd met de verlopen rente (accrued interest) tot de datum van betaling die werd
overeengekomen bij elke bijkomende inschrijving (in principe: datum van ondertekening van het
Inschrijvingsformulier plus twee (2) werkdagen in de financiële sector), waarvan het bedrag van de
wettelijk verschuldigde taksen en belastingen zal worden afgetrokken. De fondsen die tijdens elke
bijkomende periode worden ingezameld, kunnen na afloop van deze bijkomende periode onmiddellijk door
de Emittent worden gebruikt.
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 het Aanbod 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 één miljoen honderdduizend euro (1.100.000 EUR). Indien de Emittent niet
beslist om de Offerte te annuleren, zullen de onderschreven Obligaties worden geleverd zoals voorzien (en
de betreffende fondsen kunnen worden gebruikt door de Emittent) en zal de Offerte automatisch worden
verlengd voor een of meerdere bijkomende inschrijvingsperiodes van maximaal drie (3) maanden elk vanaf
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de initiële Afsluitingsdatum van de Offerte, volgens dezelfde modaliteiten en voorwaarden als voorzien in
het vorige punt.
Resultaten van het Aanbod tot inschrijving
De resultaten van het Aanbod tot inschrijving op de Obligatielening zullen zo snel mogelijk na de afsluiting
(zo nodig vroegtijdig) van de Inschrijvingsperiode worden gepubliceerd op de website van BeeBonds
(www.beebonds.com).
Datum en wijze van betaling
De afsluitingsdatum van de inschrijvingen op de Obligatielening is vastgesteld op 5/3/2020. De
Uitgiftedatum is vastgesteld op 6/3/2020. De betaling van de Obligaties gebeurt door overschrijving op de
bankrekening vermeld in de Bevestigingsmail. In geval van een bijkomende inschrijving tijdens een
bijkomende inschrijvingsperiode, is de Uitgiftedatum van die Obligatie de datum waarop de Belegger die
inschrijving betaalt, zoals eerder beschreven door BeeBonds in de alinea Verlenging van het
Inschrijvingsaanbod.
Nominatief eigendomscertificaat
De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven in de vorm van effecten op naam, overeenkomstig Boek 5 Artikelen 5:23 en 5:24 evenals Artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van inschrijvingen op naam in het Register van
Obligatiehouders. De eigendom van de Obligaties zal worden bewezen door een inschrijving in het Register
van Obligatiehouders en dit overeenkomstig Boek 5 - Artikel 5:27 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
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 van het Aanbod
1.

Beschrijving van het vastgoedproject

Beschrijving van het Project
Het Project bestaat uit de aankoop van twee gemengde opbrengstgebouwen die zullen worden gerenoveerd
om in delen te worden verkocht.
De in februari 2019 afgeleverde vergunning dekt:







35 parkings aangekocht tijdens de verrichting;
5 handelspanden (ongewijzigd);
4 kantoren;
19 appartementen;
Verbinding tussen het project en de parkings in de Frankenstraat 48-50;
23 kelders.

Locatie
De goederen bevinden zich in de gemeente Etterbeek op de hoek van de Tervurenlaan 13A en 13B en de
Keltenlaan 2-4-6-8-10. De 35 parkings zijn toegankelijk via de Frankenstraat 48-50.
Dit is een strategische locatie:




de goederen liggen op enkele meters van het Jubelpark, op enkele minuten lopen van de Europese
Wijk en in de buurt van station Schuman;
de ligging van de goederen biedt een gemakkelijke toegang tot het centrum van Brussel en
verkeersassen zoals de E411, de E40 of de Brusselse ring;
gemakkelijk bereikbaar met bus, tram, fiets (Bike Zone) en metro (Station Merode, een centraal
station in Brussel).

Type gebouw




Bouwjaar: 1912
Opbrengstgebouw (residentieel, commercieel en kantoren)
Parkings, terrassen, tuinen en kelders
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Oppervlakte van +/- 3.800 m² (excl. parking en kelders)

Planning van het project
Het project is gestart in 2017 en zou voltooid moeten zijn tussen Q4/2021 en Q4/2022, volgens
onderstaande planning.
Planning Project Tervuren

2017

2018

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

Aankoop gebouwen en parkings
Ontwikkeling voor vergunning
Aflevering vergunning
Ontwikkeling na vergunning
Werken Tervuren
Werken Kelten
Beheer van de onderneming
Huur huidige oppervlakten
Verkoop Tervuren (incl. parkings)
Verkoop Kelten (incl. parkings) - Wet Breyne

2.

Details van de financiering van het project en de rentabiliteit ervan

Financieringsbronnen en gebruik van de opbrengst van het Aanbod
De Emittent financiert zich momenteel als volgt:
-

een bankfinanciering (roll-overkrediet) van 8.980.000 EUR afgesloten bij BNP Paribas Fortis nv, die zal
worden gebruikt naarmate de werken vorderen. Dit krediet wordt gewaarborgd door de volgende
zekerheden:
o hypotheek van 27.500 EUR in hoofdsom en toebehoren in rang 1 op het volledige gefinancierde
goed;
o hypothecaire volmacht van 9.504.000 EUR in hoofdsom en toebehoren op het gefinancierde
goed;
o verbintenis van de aandeelhouders-beleggers (Cash Deficiency);
o verklaring van achterstelling van de aandeelhouders-schuldeisers;
o verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen ten laste van een
verzekeringsmaatschappij;
o verpanding van alle huidige en toekomstige vorderingen op derden uit hoofde van elke voor
het betrokken project gesloten of te sluiten verkoopakte;
o cost overrun van de aandeelhouders-beleggers;
o hypothecaire volmacht van 346.500 EUR in hoofdsom en toebehoren op het gefinancierde goed.

-

voorschotten in rekening-courant van de aandeelhouders voor een totaalbedrag van 1.500.000 EUR
(cf. Deel II, punt A.3).

De opbrengst van het Aanbod zal worden gebruikt om een deel (900.000 EUR) van de voorschotten in
rekening-courant van de aandeelhouders te herfinancieren en het saldo zal het werkkapitaal van het project
(700.000 EUR) versterken.
De Emittent is van oordeel dat de financiering zoals hierboven gespecificeerd voldoende is voor de realisatie
van het Project.
Rentabiliteit
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geschatte verkoop, kosten en financieringskosten:
Verkoop – In EUR
Tervurenlaan Kantoor

Totale verkoopprijs

# m²

Verkoopprijs / m²*

€ 1.225.000

392

€ 3.125

Tervurenlaan

€ 6.675.000

1.282

€ 5.207

Keltenlaan

€ 7.354.000

1.712

€ 4.295

€ 785.000

319

€ 2.461

Totale verkoopprijs

# m²

Verkoopprijs / m²*

Handelspanden
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Parkings Tervuren

€ 800.000

20

€ 40.000

Parkings Kelten

€ 600.000

15

€ 40.000

Kelders (twee niet verkocht)

€ 105.000

21

€ 5.000

3.737

€ 4.695

Totaal Verkoop inclusief parkings en kelders

€ 17.544.000

Totaal m² excl. kantoren Tervuren en handelszaken

3.026

* Gemiddelde prijs Kantoor, appartementen en Duplex
Ontwikkelingskosten – In EUR
% / totale kosten

Totale kosten

# m²

Kosten / m²

Aankoop inclusief rechten en broker’s fees

59 %

€ 8.133.790

3.737

€ 2.177

Renovatiekosten

25 %

€ 3.400.000

3.026

€ 1.124

Honoraria ontwikkeling (incl. niet-aftrekbare btw)

7%

€ 948.832

3.737

€ 254

Honoraria voor verkoop

6%

€ 793.450

3.026

€ 262

Wet Breyne

0%

€ 12.798

3.026

€4

€ 401.673

3.737

€ 107

€ 13.690.543

3.737

€ 3.664

Administratieve kosten en taksen

3%

Totaal bouwkosten

100 %

Financiële kosten en belastingen – In EUR
Rente beleggers

€ 226.389

Rente BeeBonds + Vergoedingen

€ 510.906

Rente vervallen voorschotten – Bank

€ 412.764

Bankkosten

€ 14.060

Totaal financiële kosten

€ 1.164.119

Geraamde belastingen

€ 858.360

Commentaar bij de tabel:







de
de
de
de

verkoopprijzen per m² stemmen overeen met marktprijzen in Brussel;
voorverkoop voor Kelten start aan het einde van het 1e kwartaal 2020;
bouwkosten per m² stemmen overeen met de marktnorm.
financiële kosten bestaan uit:
o contractuele interesten betaald aan eerdere investeerders (5 %);
o interesten en vergoedingen van BeeBonds op basis van 1,6 miljoen euro aan 8 % op 3
jaar;
o interesten op bankkredieten;
o bankkosten verbonden aan de toekenning van het krediet.
de ROI van het project1 van 18,1 % stemt overeen met de marktnormen (tussen 15 % en 20 %).

Liquiditeitsplan
Het liquiditeitsplan ziet er als volgt uit:
Cash planning - EUR

Cash begin periode

2017

2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

Q4 2019

Q4 2020

Q1 2021

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

-

100.253

160.419

190.713

139.636

31.248

Q1 2020

408.573

1.646.431

Q2 2020

1.092.029

Q3 2020

288.872

3.315

Q2 2021

533.476

Q3 2021

645.184

2.506.199

Q4 2021

6.373.622

Q1 2022

6.081.061

Q2 2022

6.063.771

Q3 2022

Q4 2022 / Q1
2023

5.985.721

Totaal

-

Huur

149.821

400.014

75.768

90.573

63.351

48.929

32.162

32.162

32.162

32.162

20.005

20.005

20.005

14.587

-

-

-

-

1.031.706

Huurlasten

(42.336)

(74.104)

(15.489)

(20.252)

(31.241)

(24.561)

(7.200)

(12.868)

(7.272)

(7.200)

(7.200)

(12.940)

(7.200)

(4.200)

(5.400)

(8.140)

-

-

(287.604)

453.280

2.097.040

3.513.499

735.400

5.835.400

4.375.400

Verkoop loten

-

-

17.544.000

Aankopen

(8.132.120)

-

-

-

-

-

(1.670)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.133.790)

Bouw-/ontwikkelingskosten

(121.448)

(160.906)

(4.991)

(96.921)

(154.118)

(182.470)

(238.617)

(557.523)

(865.650)

(995.725)

(635.922)

(321.313)

(575.653)

(509.799)

(9.000)

(9.000)

(77.900)

(27.000)

(5.543.955)

-

-

-

-

-

-

-

-

(814)

(2.441)

(2.441)

(2.441)

(2.441)

(2.092)

(130)

-

-

-

(12.798)
(858.360)

Kosten Wet Breyne

-

-

-

-

-

-

-

Belastingen

-

-

-

-

(10.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(848.360)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(226.389)

(226.389

-

-

-

-

-

-

(118.630)

-

-

-

(130.759)

-

-

-

(130.759)

-

-

(130.759)

(510.906)

(54.664)

(104.837)

(24.994)

(24.477)

(13.879)

(27.073)

(25.150)

(25.150)

(25.150)

(25.150)

(150)

(150)

(150)

(150)

(250)

(426.824)

-

-

(25.150)
-

(25.150)
-

(25.150)

852.080

-

37.500

562.500

-

-

-

(533.333)

-

Rekening-courant

47.920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.920

Bankkrediet

7.401.000

-

-

-

-

-

-

(626.733)

(397.157)

(1.698.509)

(1.297.608)

-

(3.380.994)

-

-

-

-

-

0

BeeBonds

-

-

-

-

-

-

1.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.600.000)

-

-

-

-

-

-

(3.037)

101.728

7.443

314.265

(147.121)

-

Btw (rekening-courant)

-

-

-

Fees en rente BeeBonds
Rente en bankkosten

-

533.980

Rente aandeelhouders-beleggers

Cash beleggers-Aandeelhouders

-

-

-

(918.747)

-

-

-

-

-

14.484

(281.854)

(2.953)

(2.953)

-

0

Huurwaarborgen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.370)

-

-

-

-

(3.370)

Diverse schuldvorderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.468

4.468

Cash einde periode

100.253

160.419

190.713

139.636

31.248

408.573

1.646.431

1.092.029

288.872

3.315

533.476

645.184

2.506.199

6.373.622

6.081.061

6.063.771

5.985.721

2.624.098

2.624.098

1

(Verkoop – Renovatiekosten en erelonen – Financiële kosten)/(Renovatiekosten en erelonen – Financiële kosten).
Exclusief huurgelden en huurlasten
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Het hierboven vermelde liquiditeitsplan vormt een financiële prognose die onderhevig is aan wijzigingen in
de loop van de vordering van het Project. Het bedrag van de te realiseren voorverkoop is een prognose.
Het zal niet noodzakelijk volledig of binnen de verwachte termijnen bereikt worden. De Emittent plant een
afronding van het project in het vierde kwartaal van 2021. Aangezien de Obligaties pas op 6/3/2023 moeten
worden terugbetaald, beschikt de Emittent over een voldoende veiligheidsmarge qua planning om het hoofd
te bieden aan onvoorziene vertragingen in de werken of de verkoop van de verschillende eenheden.
DEEL IV - INFORMATIE OVER DE AANGEBODEN BELEGGINGSINSTRUMENTEN
A.

Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

De voorwaarden van de Obligaties worden uitvoerig beschreven in het document met als titel Voorwaarden
van de Obligaties opgenomen in Bijlage bij deze Informatienota, dat eveneens beschikbaar is op de website
van BeeBonds en waarvan de belangrijkste kenmerken hieronder zijn vermeld. Door in te tekenen op één
of meerdere Obligaties stemt de Belegger uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in met de Voorwaarden van
de Obligaties.
Aard en categorie

Obligaties op naam (schuldinstrument)

Rang van de Obligaties

De Obligaties zijn achtergesteld aan de bestaande en
toekomstige verplichtingen van de Emittent ten aanzien van de
banken en zijn bevoorrechte schuldeisers en gaan niet gepaard
met enige waarborg.
Obligaties worden uitgegeven in gelijke rang (pari passu),
zonder enige voorrang onder elkaar om welke reden dan ook.

Valuta

EURO

Benaming

TERVUREN - 8 % - 3 jaar van 6/3/2020 tot 5/3/2023

Nominale waarde

1.000 euro

Vervaldatum

5-3-2023

Terugbetalingsdatum

6-3-2023

Terugbetalingsmodaliteiten

De
terugbetaling
zal
gebeuren
op
de
vervaldag
overeenkomstig artikel 8 van de Voorwaarden van de
Obligaties of vervroegd overeenkomstig artikel 9 van de
Voorwaarden van de Obligaties.

Overdrachtsbeperkingen

Vrij overdraagbaar

Bruto jaarrentevoet

8%

Netto jaarlijkse rentevoet op basis van
een roerende voorheffing tegen het
tarief van 30 % dat van kracht is op de
dag van het Aanbod

5,60 %

Datum van rentebetaling

Jaarlijks op 6/3/2021, 6/3/2022 en 6/3/2023

ISIN

BE6319094296
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DEEL IV – ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Informatie aan de Obligatiehouders

De informatie betreffende de opvolging van 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 en moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig
het Belgisch recht.

Geschillen

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

BIJLAGEN
1.

Voorwaarden van de Obligaties

2.

Jaarrekeningen voor de boekjaren 2017 en 2018
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TERVUREN DEVELOPMENT BV
VOORWAARDEN VAN DE ACHTERGESTELDE OBLIGATIES
A.

DEFINITIES

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

Verwijst naar de algemene vergadering van Obligatiehouders bedoeld in de
bepalingen van Boek 5 - Artikelen 5:107 tot 5:119 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Elke Obligatiehouder zal het recht
aantonen om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen van
Obligatiehouders, uiterlijk op de derde (3e) Werkdag om middernacht (uur in
Brussel) voorafgaand aan de vastgestelde datum van genoemde Algemene
Vergadering van Obligatiehouders, door de inschrijving op zijn naam, in het
Register van Obligatiehouders, van de Obligaties waarvan hij eigenaar is.

Bericht aan de
Obligatiehouders:

Verwijst naar een bericht dat de Emittent aan de Obligatiehouders overmaakt
in de vormen en op de wijze beschreven in Artikel 11 van de Voorwaarden.

BeeBonds:

Verwijst naar BeeBonds bv, een besloten vennootschap naar Belgisch recht,
met maatschappelijke zetel te B - 1040 - Brussel, Hive5, Sint-Michielswarande
nr. 30B, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer BE 0658.962.075, handelend onder de vergunning van het
Alternatief Financieringsplatform (AFP) afgeleverd 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 de Voorwaarden.

Vervaldatum:

Verwijst naar de vervaldatum van de Obligaties, met name de datum tot welke
de Obligaties rente zullen opbrengen, zoals bepaald in Artikel 8 van de
Voorwaarden 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 de Voorwaarden.

Vervroegde
Terugbetalingsdatum:

Verwijst naar de datum waarop de Emittent beslist om het bedrag van de
Obligaties in hoofdsom terug te betalen vóór de Terugbetalingsdatum op
Vervaldag, zoals bepaald in Artikel 9 van de Voorwaarden.

Uitgiftedatum:

Verwijst naar de datum van uitgifte van de Obligaties vanaf welke de
Obligaties rente zullen opbrengen en dit zoals bepaald in Artikel 7.1 van de
Voorwaarden.

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 de Voorwaarden.

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 Alternatieve Financieringsplatform van BeeBonds,
met daarin een bericht waarin het bedrag wordt beschreven dat de Belegger
wenst te onderschrijven en de betalingsmodaliteiten van zijn inschrijving.

Emittent:

TERVUREN DEVELOPMENT, een besloten vennootschap met maatschappelijke
zetel te 1180 Ukkel, Sorbierlaan 25 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer BE0476.778.655.

Obligatielening:

Verwijst naar de lening door uitgifte van achtergestelde obligaties voor een
maximumbedrag van één miljoen zeshonderdduizend euro (1.600.000 EUR)
met een brutorente op jaarbasis van acht procent (8,00 %) gedurende drie (3)
jaar, van 6/3/2020 tot 5/3/2023, geïdentificeerd onder ISIN-code
BE6319094296.

Exact/Exact ICMA:

Verwijst naar het aantal dagen opgelopen rente tussen twee data op jaarbasis
van 365 dagen.

FSMA:

Verwijst naar de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
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Belegger(s):

Verwijst naar elke natuurlijke persoon of elke rechtsgeldig vertegenwoordigde
rechtspersoon die de wettelijke en reglementaire mogelijkheid heeft om in te
tekenen op de Obligatielening tegen de voorwaarden die uiteengezet worden
in de Informatienota en de Voorwaarden en die heeft ingetekend 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 die door de Emittent werd opgesteld op 10
februari 2020, in overeenstemming met de wet van 11 juli 2018 op de
aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten 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.

Aanbod:

Verwijst naar dit aanbod 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 die op het einde van de initiële Inschrijvingsperiode zijn
uitgegeven 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 schrijven op de Obligaties, onder
voorbehoud van de bijkomende inschrijvingsperiodes die zouden kunnen
worden georganiseerd.

Inschrijvingsprijs:

Verwijst naar de inschrijvingsprijs van de Obligaties.

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 Beleggers eigenaar zijn van de Obligaties door inschrijving in dat
register en op hun namen overeenkomstig Boek 5 - 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 6.1 van de Voorwaarden.

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 wegens het in gebreke blijven of de
vertraging bij de betaling die ermee verband houdt.

Voorwaarden:

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.
1.2.

Vorm van de Obligaties

De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven in de vorm van effecten op naam, overeenkomstig Boek 5 Artikelen 5:50 tot 5:52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig Boek 5 - 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 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 duizend euro
(1.000 EUR).
1.4.

Maximumbedrag van de Obligaties

Het maximumbedrag van de uit te geven Obligaties bedraagt één miljoen zeshonderdduizend euro
(1.600.000 EUR), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) Obligaties met elk een nominale
waarde van duizend euro (1.000 EUR).
1.5.

Looptijd - Terugbetaling op Vervaldag

De Obligaties hebben een looptijd van drie (3) jaar berekend op basis van de Uitgiftedatum van de
Obligaties die zijn uitgegeven na afloop van de initiële Inschrijvingsperiode. Ze brengen rente op vanaf
6/3/2020 tot de Vervaldatum op 5/3/2023. De Obligaties zullen voor honderd procent (100 %) van hun
nominale kapitaalwaarde worden terugbetaald op de Terugbetalingsdatum op Vervaldag, met name
6/3/2023. 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 uiteengezet in de
Informatienota.
3.

Inschrijvingsmodaliteiten

3.1.

Inschrijvingsprijs

De Inschrijvingsprijs bedraagt 100 procent (100 %) van de nominale waarde van de Obligaties en zal
volledig worden vrijgegeven op eerste verzoek van de Emittent en uiterlijk op de Uitgiftedatum, met dien
3

verstande dat, in geval van inschrijving tijdens een bijkomende inschrijvingsperiode, het nominale bedrag
van deze inschrijving tijdens deze periode zal worden verhoogd met de verlopen rente (accrued interest)
tot de bij elke inschrijving overeengekomen betaaldatum, waarvan het bedrag van de wettelijk
verschuldigde taksen en belastingen zal worden afgetrokken.
3.2.

Minimumbedrag voor Inschrijving

De Beleggers moeten inschrijven op een bedrag per schijf en veelvoud van duizend euro (1.000 euro) met
een minimum van vijfduizend euro (5.000 euro) per Belegger.
4.

Rang van de Obligaties - Achterstelling

De Obligaties zijn achtergesteld aan de bestaande en toekomstige verplichtingen van de Emittent ten
aanzien van de banken en van zijn bevoorrechte schuldeisers en gaan niet gepaard met enige waarborg.
Obligaties worden uitgegeven in gelijke rang (pari passu), zonder enige voorrang onder elkaar om welke
reden dan ook.
5.

Verklaringen, Waarborgen en verbintenissen

De Emittent verklaart en waarborgt aan de Obligatiehouders dat:

i. de Emittent een besloten vennootschap (bv) is, rechtsgeldig opgericht naar Belgisch recht, voor
ii.
iii.
iv.

onbeperkte duur en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE
0476.778.655;
de Obligaties op de Uitgiftedatum geldig uitgegeven zullen worden bij beslissing van het
bestuursorgaan van de Emittent;
de Emittent op de Uitgiftedatum een bankfinanciering heeft verkregen bij BNP Paribas Fortis nv
voor een bedrag van 8.980.000 EUR;
de Emittent zich ertoe verbindt geen bijkomende hypothe(e)k(en) en/of waarborg(en) en/of
zekerheid(en) met betrekking tot de Projecten uit te geven zonder het voorafgaande akkoord van
BeeBonds, tot de volledige terugbetaling van de Obligaties.

6.

Rente

6.1.

Rentevoet

De Obligaties dragen een bruto jaarrente van acht procent (8,00 %) op Exact/Exact ICMA-basis vanaf de
Uitgiftedatum en 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 Boek 5 - 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.
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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 de Voorwaarden bepaalde termijnen, zal
rente opbrengen tegen een jaarlijkse brutorentevoet van twaalf procent (12 %) vanaf de datum waarop de
voorziene betaling had moeten worden verricht en tot de datum waarop die wordt verricht.
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 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
6/3/2023 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 Boek 5 - Artikelen 5:107 tot 5:119 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissen om de Terugbetalingsdatum uit te stellen tot
een latere datum die niet meer mag bedragen dan zes (6) maanden vanaf de Terugbetalingsdatum op de
hierboven vastgelegde Vervaldatum. In dat geval blijven alle voorwaarden van de Obligaties ongewijzigd,
behalve de Terugbetalingsdatum op Vervaldatum. De Emittent moet de Obligatiehouders uiterlijk een (1)
maand voor de in de voorgaande paragraaf vastgelegde initiële Terugbetalingsdatum op Vervaldag op de
hoogte brengen en dit door middel van 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 de Obligatiehouders eerder en op elk ogenblik de vervroegde terugbetaling (hoofdsom en
rente) van de Obligatielening in zijn geheel opleggen 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 de Obligatiehouders uitnodigen om zich tien (10)
Werkdagen na de datum van verzending van het Bericht aan de Obligatiehouders te melden bij de Emittent
of BeeBonds door middel van een e-mail met vermelding van het nummer van de bankrekening waarop ze
willen worden terugbetaald.
In geval van vervroegde terugbetaling van de Obligatielening zal de Emittent van de Obligaties, naast de
verlopen rente, een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan twee procent (2,00 %) van de hoofdsom
terugbetaald in het eerste jaar en aan 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 vijftien (15)
Werkdagen (of binnen drie (3) maanden in het geval bedoeld in punt c) hieronder) na de verzending 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
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de Voorwaarden; dit geval omvat de niet-naleving van de voorwaarden die voorafgaan aan de
Obligatielening, namelijk dat:
(i)

de bouwvergunning(en) van het (de) onderliggende project(en) permanent ontdaan is (zijn)
van elk verhaal van welke aard ook,

(ii) de door de financiële instelling afgeleverde bankfinanciering het voorwerp zou uitmaken van
schorsings- en/of annuleringsmaatregelen en dit om welke reden 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;
d) faillissement/vereffening: de Emittent is in staking van betaling, of een procedure tot aanstelling van
een vereffenaar, gerechtelijk bewindvoerder of lasthebber ad hoc, tot minnelijke of gerechtelijke
vereffening of ontbinding, tot minnelijk of gerechtelijk moratorium van alle of een gedeelte van zijn
schulden, tot procedure tot gerechtelijke reorganisatie of tot faillissement of elke gelijkaardige
procedure die de Emittent treft, wordt toegepast.
Elke Obligatiehouder beschikt over een termijn van vijftien (15) Dagen na de verzending 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 positie 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 Boek 5 - Artikelen 5:107 tot 5:119 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een Algemene Vergadering van Obligatiehouders kan worden bijeengeroepen met inachtneming van Boek
5 - 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, onder voorbehoud van het akkoord van de Emittent. Overeenkomstig Boek 5 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 een wijziging van
de betalingsvoorwaarden, (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, op voorstel van het
bestuursorgaan van de Emittent, om bepaalde bepalingen van de Voorwaarden te wijzigen of om af te zien
van het voordeel van een of meer bepalingen van de Voorwaarden.
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.
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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 enkele resolutie 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 resoluties 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 Boek 5 - Artikelen 5:114 tot
5:118 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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

De Voorwaarden 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 de Voorwaarden.
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 de Voorwaarden dat de
Emittent en de Obligatiehouders niet in der minne kunnen schikken, valt onder de exclusieve bevoegdheid
van de Franstalige rechtbanken van Brussel.
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Comptes annuels internes - Rapport complet (Société)
Code

2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

BILAN APRES REPARTITION
ACTIF
FRAIS D'ETABLISSEMENT (annexe 6.1)

20

ACTIFS IMMOBILISES

21/28

Immobilisations incorporelles (annexe 6.2)

21

Immobilisations corporelles (annexe 6.3)

22/27

Terrains et constructions

22

Installations, machines et outillage

23

Mobilier et matériel roulant

24

Location-financement et droits similaires

25

Autres immobilisations corporelles

26

Immobilisations en cours et acomptes versés

27

Immobilisations financières (annexe 6.4/6.5.1)
Entreprises liées (annexe 6.15)
Participations

28
280/1
280

Créances
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (annexe
6.15)

281
282/3

Participations

282

Créances

283

Autres immobilisations financières

284/8

Actions et parts

284

Créances et cautionnements en numéraire

285/8

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

Créances à plus d'un an

29

Créances commerciales

290

Autres créances

291

Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks

3
30/36

Approvisionnements

30/31

En-cours de fabrication

32

Produits finis

33

Marchandises

34

Immeubles destinés à la vente

35

350000 - Immeubles destinés à la vente (D)

Acomptes versés

36

Commandes en cours d'exécution

37

Créances à un an au plus

40/41

Créances commerciales

40

400000 - Clients (D)

8.218.515,87
8.218.515,87

8.344.859,87

8.218.515,87
8.218.515,87

8.218.515,87

8.218.515,87

8.218.515,87

8.218.515,87

94.477,35

21.323,17

72.297,26
376,90

404000 - Produits à recevoir (D)

Autres créances

8.479.240,66

71.920,36

22.180,09

21.323,17

411400 - T.V.A. à récupérer:révisions NC (D)

41

5.199,12

4.535,95

416000 - Créances diverses (D)

4.468,23

4.468,23

416420 - CC Alpha2 SPRL (D)

6.157,01

416421 - CC Rosheco SPRL (D)

6.285,22

416423 - Compte courant Losane SPRL (D)

6.227,52

Placements de trésorerie (annexe 6.5.1/6.6)

50/53

Actions propres

50

Autres placements

51/53

Valeurs disponibles

54/58
550000 - KBC (D)
550010 - BNP 001-8142962-82 (D)

Comptes de régularisation (annexe 6.6)
490000 - Charges à reporter (D)

6.161,98

490/1

158.730,79

100.252,86

47,93

1.424,12

158.682,86

98.828,74

7.516,65
3.010,40

4.767,97
2.267,97
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Code

491000 - Produits acquis (D)

2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

4.506,25

Comptes pas dans le schema défaut Belge

AXX

TOTAL DE L'ACTIF

20/58

8.479.240,66

2.500,00

8.344.859,87
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Code

2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

PASSIF
CAPITAUX PROPRES

10/15

Capital (annexe 6.7.1)

10

Capital souscrit

100
100000 - Capital souscrit (C)

Capital non appelé

54.627,32
53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

101

Primes d'émission

11

Plus-values de réévaluation

12

Réserves

13

Réserve légale

130
130000 - Réserve légale (C)

Réserves indisponibles

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

131

Pour actions propres

1310

Autres

1311

Réserves immunisées

132

Réserves disponibles

133

Bénéfice (Perte) reporté(e)

(+)/(-)

14

141000 - Perte reportée (-) (C)

15

Avance aux associés sur répartition de l'actif net

19

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

16

Provisions pour risques et charges

160/5

Pensions et obligations similaires

160

Charges fiscales

161

Grosses réparations et gros entretien

162

Obligations environnementales

163

Autres risques et charges (annexe 6.8)

164/5

Impôts différés

168

DETTES

17/49

Dettes à plus d'un an (annexe 6.9)

17

Dettes financières

170/4

Emprunts subordonnés

170

Emprunts obligataires non subordonnés

171

Dettes de location-financement et dettes assimilées

172

Etablissements de crédit

173

173000 - Emprunt 245799441559 LT (C)

Autres emprunts
Dettes commerciales

-3.672,68
-3.672,68

Subsides en capital

8.424.613,34
7.401.000,00
7.401.000,00

-27.194,90
-27.194,90

8.313.754,77
7.401.000,00
7.401.000,00

7.401.000,00

7.401.000,00

7.401.000,00

7.401.000,00

174
175

Fournisseurs

1750

Effets à payer

1751

Acomptes reçus sur commandes

176

Autres dettes

178/9

Dettes à un an au plus (annexe 6.9)

42/48

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

42

Dettes financières

43

Etablissements de crédit

430/8

Autres emprunts

439

Dettes commerciales

44

Fournisseurs

440/4
440000 - Fournisseurs (C)
440500 - client créditeur (C)

984.207,99

21.248,26

877.176,01

23.171,01

21.248,26

23.171,01

5.996,34

8.566,36

819,62

440520 - Notes de crédit à établir (C)

13.438,53

444000 - Factures à recevoir (C)

Effets à payer

31.105,10

14.432,30

441

1.166,12
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Acomptes reçus sur commandes

46

Dettes fiscales, salariales et sociales (annexe 6.9)

45

Impôts

450/3
450000 - Impôts belges sur le résultat estimés - Ex.I. (C)

Rémunérations et charges sociales

2017
01-10-2016 - 31-12-2017

3.533,25
3.533,25
2.936,85

451900 - CC TVA A PAYER (C)

Autres dettes

2018
01-01-2018 - 31-12-2018

596,40

454/9
47/48

488000 - garanties locatives (C)

959.426,48
3.370,00

489000 - Créditeurs divers (C)

854.005,00
600,00

61.237,85

489100 - Compte courant HIPI SA (C)

111.850,09

106.510,00

489200 - compte courant Lepoutre Consult (C)

139.800,63

133.137,50

489300 - compte courant Loba Holding SPRL (C)

156.643,36

149.114,00

489400 - Compte courant Arstline SPRL (C)

55.917,66

53.255,00

489500 - Compte courant Benoit Forgeur SPRL (C)

111.853,62

106.510,00

489700 - Compte courant Seber SPRL (C)

206.899,90

197.043,50

489800 - Compte Courant Vortan Belgium SA (C)

111.853,37

106.510,00

489900 - Compte courant Carlos de Meester (C)

Comptes de régularisation (annexe 6.9)

1.325,00

492/3

492000 - Charges à imputer (C)
493000 - Produits à reporter (C)

Comptes pas dans le schema défaut Belge

BXX

TOTAL DU PASSIF

10/49

39.405,35

35.578,76

27.051,35

27.069,26

12.354,00

8.509,50

8.479.240,66

8.344.859,87
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2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

COMPTE DE RESULTATS
Ventes et prestations

70/76A

Chiffre d'affaires (annexe 6.10)

70

700000 - Loyer New Zealand met Board (C)

412.309,45
332.520,57

136.061,63
144.964,21

809,49

1.573,00

700001 - Loyers ECCO (C)

51.123,25

31.450,44

700002 - Loyers CG (C)

28.054,57

15.985,12

700003 - Loyers Telenor (C)

11.856,43

9.859,45

700004 - Loyers Wollinger (C)

23.982,59

13.264,86

6.516,56

11.454,84

700005 - Loyers Mission Finlande (C)
700006 - Loyers ISAJY (C)

15.343,21

7.597,38

700007 - Loyers Verlagsgruppe Handelsblatt (C)

26.073,71

18.113,91

700008 - Loyers STIB (C)

27.021,58

16.641,30

700009 - Loyers Alter Solutions (C)

20.079,03

4.221,00

700010 - Loyers Silvercare Home (C)

11.891,74

7.300,00

700011 - Loyers Vicente Paulo (C)

26.657,07

5.000,00

3.600,00

750,00

700012 - Loyers Bike Zone (C)
700013 - MME MINGYUE NI OU M. ZHIHAO NI MME (C)

12.000,00

700015 - Loyer Cowi (C)

49.386,34

700016 - Loyer Delen (C)

18.125,00

700500 - Ventes co-contractant (C)

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution:
augmentation (réduction)

1.752,91

(+)/(-)

71

Production immobilisée

72

Autres produits d'exploitation (annexe 6.10)

74

743100 - Accidents - Sinistre (C)

79.788,88

-13.438,53

2.847,56

744100 - refacturation de charges (C)

71.920,36

745900 - Frais récupérés divers (C)

-13.438,53

5.020,96

Produits d’exploitation non récurrents (annexe 6.12)

76A

4.535,95

764000 - Autres produits d'exploitation non récurrents (C)

4.535,95

Coût des ventes et des prestations

60/66A

Approvisionnements et marchandises

238.554,30

83.681,17

60

Achats

600/8

8.218.515,87

605000 - Achats d'immeubles destinés à la vente (D)

6.942.250,00

605010 - Droits d'enregistrements (D)

868.306,25

605200 - Commission achat batiment (D)

350.576,32

605201 - Honoraires Indekeu (D)

14.386,12

605202 - Honoraires Perdeans (D)

1.633,50

605203 - Honoraires de Bonhomme (D)

34.848,00

605204 - Honoraires Galtier (D)

2.420,00

606100 - Frais d'aménagements (D)

4.095,68

Stocks: réduction (augmentation)

(+)/(-)

609

-8.218.515,87

609500 - Variation des stocks d'immeubles destinés vente (D)

Services et biens divers

-8.218.515,87

61

170.671,52

610000 - Loyers terrains et bâtiments (D)
610210 - CHARGES LOCATIVES (D)

79.080,04
1.050,00

7.340,23

4.367,10

35.140,53

12.117,00

612000 - Eau (D)

8.365,80

2.526,59

612001 - Gaz (D)

2.572,94

612002 - Electricité - Gaz - Eau (D)

5.230,06

611000 - Entretien terrains et bâtiments (D)

612300 - Fournitures diverses et petit outillage (D)

1.302,51

612400 - Imprimés et fournitures de bureau (D)

1.870,98

613101 - Convention de prestations de service (D)

3.600,00

613140 - HONORAIRES OV PARTNERS (D)

14.072,81

613141 - Honoraires Cédric Moers (D)
613143 - Honoraire Rigaux (D)

1.815,00
1.325,00

613146 - Honoraires Xavier de Rosée (D)

2.885,85

613149 - honoraires Ariade (D)
613210 - Honoraires architecte de Bonhome (D)

2.972,49
30.250,00
363,00
19.360,00

613220 - Honoraires Bureaux d'études Stanphil (D)

223,85

613280 - Honoraires CM Properties (D)
613320 - Honoraires Deloitte (D)

6.987,73
272,25

613145 - Honoraires notaire (D)

613148 - honoraires Artsline (D)

415,03

475,53

613144 - Honoraires Property4you (D)

613147 - Honoraires Urban Law (D)

10.071,46

2.420,00
20.661,97

24.179,99
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2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

613321 - HONORAIRES BMA (D)

2.359,50

613323 - honoraires ICS Real Estate (D)

181,50

613324 - Honoraire SIAMU (D)

698,28

613500 - Publications légales (D)
613700 - Téléphone (D)
613730 - Frais postaux (D)

9.071,88

615120 - Frais de restaurants DNA 31% (D)

4.479,47

546,00

(+)/(-)

62
630

(+)/(-)

631/4

(+)/(-)

635/8

Autres charges d'exploitation (annexe 6.10)

640/8

640100 - Précompte immobilier (D)
640500 - TVA non déductible (D)

67.882,78

4.601,13

51.832,52

4.253,63

3.528,35

640550 - Taxe régionale (D)

12.174,41

643000 - Cotisation sociale société (D)

347,50

(-)

Charges d'exploitation non récurrentes (annexe 6.12)
Bénéfice (Perte) d'exploitation

767,02

119,96

614000 - Assurances incendie (D)

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration

5.359,04

14,20

613810 - Accueil et frais de représentation (D)

Rémunérations, charges sociales et pensions (annexe 6.10)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur
créances commerciales: dotations (reprises) (annexe 6.10)
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (annexe
6.10)

231,98
1.687,03

347,50

649
66A

(+)/(-)

Produits financiers

9901
75/76B

Produits financiers récurrents

75

Produits des immobilisations financières

750

Produits des actifs circulants

751

173.755,15
193,75
193,75

193,75

751010 - Intérêts sur comptes courant (C)

52.380,46
1.188,80
1.188,80

1.188,80
849,81

751020 - int compte courant Alpha2 SPRL (C)

167,01

751021 - int compte courant Rosheco SPRL (C)

123,24

751022 - intérêts compte courant Losane SPRL (C)

171,98

70,51

Autres produits financiers (annexe 6.11)

752/9

Produits financiers non récurrents (annexe 6.12)

76B

Charges financières

65/66B

Charges financières récurrentes (annexe 6.11)

65

Charges des dettes

650

147.489,83
147.489,83

81.989,25
81.989,25

144.017,20

75.977,54

650000 - intérêt CC Hipi 5% (D)

5.340,09

3.516,29

650001 - intérêts CC Lepoutre Consult SPRL 5% (D)

6.675,13

4.255,71

650002 - intérêts CC Loba Holding SPRL 5% (D)

7.476,12

4.771,78

650003 - intérêts CC Artsline SPRL 5% (D)

2.670,04

1.677,81

650004 - intérêts CC Benoit Forgeur SPRL 5% (D)

5.340,09

3.359,32

650006 - intérêts CC Seber SPRL 5% (D)

9.879,17

6.158,46

650007 - intérêts CC Vortan SA (D)

5.340,08

3.329,89

101.296,48

48.908,28

3.472,63

6.011,71

3.472,63

6.011,58

650012 - Intérêts crédit Roll Over 245799441559 (D)

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,
commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)

(+)/(-)

Autres charges financières

651
652/9

658100 - Frais de banque (D)
658400 - Ecarts de paiement (D)

0,13

Charges financières non récurrentes (annexe 6.12)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts

66B
(+)/(-)

9903

Prélèvements sur les impôts différés

780

Transfert aux impôts différés

680

Impôts sur le résultat (annexe 6.13)

(-)(+)

Impôts

67/77

-2.936,85

670/3

2.936,85

670200 - Charges fiscales estimées (D)

-28.419,99

2.936,85

Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales
Bénéfice (Perte) de l'exercice

26.459,07

77
(+)/(-)

9904

Prélèvements sur les réserves immunisées

789

Transfert aux réserves immunisées

689

23.522,22

-28.419,99
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Comptes pas dans le schema défaut Belge
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

WXX
(+)/(-)

9905

23.522,22

-28.419,99

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Bénéfice (Perte) à affecter

(+)/(-)

9906

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

(+)/(-)

(9905)

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent

(+)/(-)

14P

690000 - Perte reportée de l'exercice précédent (D)

-3.672,68

-27.194,90

23.522,22

-28.419,99

-27.194,90

1.225,09

-27.194,90

790000 - Bénéfice reporté de l'exercice précédent (C)

1.225,09

Prélèvements sur les capitaux propres

791/2

sur le capital et les primes d'émission

791

sur les réserves

792

Affectations aux capitaux propres

691/2

au capital et aux primes d'émission

691

à la réserve légale

6920

aux autres réserves

6921

Bénéfice (Perte) à reporter

(+)/(-)

(14)

793000 - Perte à reporter (C)

Intervention d'associés dans la perte

794

Bénéfice à distribuer

694/7

Rémunération du capital

694

Administrateurs ou gérants

695

Employés

696

Autres allocataires

697

-3.672,68

-27.194,90

-3.672,68

-27.194,90
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2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

OK

OK

280/1 = 280 + 281

OK

OK

282/3 = 282 + 283

OK

OK

284/8 = 284 + 285/8

OK

OK

28 = 280/1 + 282/3 + 284/8

OK

OK

21/28 = 21 + 22/27 + 28

OK

OK

29 = 290 + 291

OK

OK

30/36 = 30/31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36

OK

OK

3 = 30/36 + 37

OK

OK

40/41 = 40 + 41

OK

OK

50/53 = 50 + 51/53

OK

OK

50 <= 1310

OK

OK

29/58 = 29 + 3 + 40/41 + 50/53 + 54/58 + 490/1

OK

OK

10 = 100 - 101

OK

OK

131 = 1310 + 1311

OK

OK

13 = 130 + 131 + 132 + 133

OK

OK

10/15 = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 - 19

OK

OK

160/5 = 160 + 161 + 162 + 163 + 164/5

OK

OK

16 = 160/5 + 168

OK

OK

170/4 = 170 + 171 + 172 + 173 + 174

OK

OK

175 = 1750 + 1751

OK

OK

17 = 170/4 + 175 + 176 + 178/9

OK

OK

43 = 430/8 + 439

OK

OK

44 = 440/4 + 441

OK

OK

45 = 450/3 + 454/9

OK

OK

42/48 = 42 + 43 + 44 + 46 + 45 + 47/48

OK

OK

17/49 = 17 + 42/48 + 492/3

OK

OK

20/58 = 20 + 21/28 + 29/58

OK

OK

10/49 = 10/15 + 16 + 17/49

OK

OK

20/58 = 10/49

OK

OK

70/76A = 70 + 71 + 72 + 74 + 76A

OK

OK

60 = 600/8 + 609

OK

OK

60/66A = 60 + 61 + 62 + 630 + 631/4 + 635/8 + 640/8 +
649 + 66A

OK

OK

9901 = 70/76A - 60/66A

OK

OK

75 = 750 + 751 + 752/9

OK

OK

75/76B = 75 + 76B

OK

OK

65 = 650 + 651 + 652/9

OK

OK

65/66B = 65 + 66B

OK

OK

9903 = 9901 + 75/76B - 65/66B

OK

OK

67/77 = 670/3 - 77

OK

OK

9904 = 9903 + 780 - 680 - 67/77

OK

OK

9905 = 9904 + 789 - 689

OK

OK

LISTE DES CONTRÔLES RÉALISÉS AU DÉPART DU SCHÉMA COMPLET
BILAN
ACTIFS IMMOBILISÉS

ACTIFS CIRCULANTS

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES

TOTAL BILANTAIRE

COMPTE DE RÉSULTATS, AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
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2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

9906 = 9905 + 14P

OK

OK

791/2 = 791 + 792

OK

OK

691/2 = 691 + 6920 + 6921

OK

OK

694/7 = 694 + 695 + 696 + 697

OK

OK

(14) = 9906 + 791/2 - 691/2 + 794 - 694/7

OK

OK

14* = 14P

OK

OK

14P = (14)*

OK

OK

CONTRÔLES FAISANT INTERVENIR DEUX EXERCICES COMPTABLES
Les rubriques relatives aux comptes annuels déposés
l'année précédente sont suivies d'un astérisque.
Evolution du résultat reporté :
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Comptes non liés

XXX

2018

2017

01-01-2018 - 31-12-2018

01-10-2016 - 31-12-2017

