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I. Update Timeline

II. Status van de projectfinancieringen

III. Update verkopen, kosten en cashflow van Keringer Capital Investment

IV. Voortgang van de projecten Bercuit 154, Mundo Aguilon Invest en Altea Invest
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Commentaar : 

- Na de verkoop van het
project Altea Invest in
Q4/2021 en het opgeven
van het project Churchill
24 is een deel van de
door Altea Invest
geleende middelen
terugbetaald aan
Keringer Capital
Investement.

- De middelen die eerder
bestemd waren voor het
project Bercuit 154 zijn
door Keringer Capital
Investment gebruikt voor
het project Croylaan in
Leuven. De akte werd
ondertekend in april
2022 en de
commercialisering start
in september 2022.1

T2/2021

• Constitution de la holding
Keringer Capital
Investment avec un
capital de 60 k€ dont 30
k€ sont libérés à la
constitution

• Financement obligataire
dans Keringer Capital
Investment pour 900 k€
et transfert dans les 3
filiales

• Remboursement partiel
du prêt octroyé par la
holding Keringer Capital
Investment à Altea Invest
pour un montant de
150k€

• Remboursement du solde
du prêt octroyé par
Keringer Capital
Investment à Altea Invest
(50 k€)

• Remboursement de
l’entièreté du prêt octroyé
par Keringer Capital
Investment à Mundo
Aguilon Invest (250 k€)

• Remboursement de
l’emprunt obligataire par la
holding Keringer Capital
Investment (900 k€)

• Remboursement partiel
du prêt octroyé par la
holding Keringer Capital
Investment à Altea Invest
pour un montant de 100
k€

2 3 4 5

T4/2021 T2/2022 T4/2022 T2/2023

I. Timeline update
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II. Status van de projectfinancieringen

➢ Kapitaal van 30.000 € in Q2 2021

➢ Voorschot aandeelhouders van 50.000 € in Q2 2021 (niet verwezenlijkt : zie commentaar op volgende slide)

➢ Obligatiefinanciering
✓ Bedrag van de lening : 900.000 € ;

✓ Obligatie-uitgiften onderworpen aan het Belgisch recht;

✓ 24 maanden vanaf de betaling van de fondsen op de rekening van Keringer Capital Investment ;

✓ Jaarlijkse bruto-rente van 9,75%, jaarlijks betaald;

✓ Verpanding van rente voor het eerste jaar (voor het deel dat wordt overgedragen aan Mundo Aguilon Invest) ;

✓ Geleende middelen volledig terugbetaald op de eindvervaldag van de investering;

✓ Doel van de fondsenwerving is de dochterondernemingen van de emittent te financieren om hen in staat te stellen leningen van derden te herfinancieren en een bouwterrein te verwerven;

✓ Mogelijkheid van vervroegde aflossing tegen betaling van de lopende rente en een vergoeding gelijk aan 2% van het afgeloste kapitaal in het eerste jaar en 1% vanaf het tweede jaar;

✓ Zekerheden : Garantie op eerste verzoek verleend door Avana Capital Investment NV (BE 0555.886.412), moedermaatschappij van Century 21 Benelux NV;

✓ Financiering van de eerste 2 coupons door de verkoop van het gebouw in handen van Altea Invest en door de verkoop van 2 appartementen in Mundo Aguilon Invest;

✓ Driemaandelijks rapport te versturen naar BeeBonds.

De obligatiefinanciering is onderworpen aan de volgende voorwaarden (convenanten):

✓ Geen dividenduitkering of kapitaalvermindering door Keringer tijdens de financieringsperiode;

✓ Geen terugbetaling van enige lening, rekening-courant of vordering van welke aard dan ook die de aandeelhouders en bestuurders gedurende de looptijd van de financiering op Keringer of haar
dochterondernemingen zouden kunnen hebben;

✓ Geen bijkomende bankschuld voor de 3 projecten van de dochtermaatschappij die in de nota worden voorgesteld tijdens de financieringsperiode.



Cash planning - EUR T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 Total

Cash début de période - 49.033 38.748 136.362 134.862 263.404 261.904 312.857 311.357

Achat actions Bercuit 154 (+ constitution) et Altea 
Invest (5.000) (5.000) (10.000) - - - - - - (20.000)

Frais opérationnels (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (13.500)

Financement

Capital actionnaires 30.000 - - - - - - - - 30.000

Avances actionnaires 50.000 - - - - - - - - 50.000

Emprunt obligataire 900.000 - - - - - - - (900.000) - 1)

Avance à Bercuit 154 (350.000) - - - - - - - 350.000 -

Avance à Mundo Aguilon Invest (250.000) - - - - - - - 250.000 -

Avance à Altea Invest (300.000) 100.000 - - 150.000 - 50.000 - - - 6)

Frais financiers

Intérêts sur emprunt obligataire (21.250) - - - (66.500) - - - (87.750) (175.500) 2) - 3)

Frais de financement (65.340) - - - (2.272) - - - (2.272) (69.884) 3) 

Récupération de la TVA - - 11.340 - - - 394 - - 11.734

Revenus financiers en provenance de :

Bercuit 154 (intérêts + frais de financement) 27.528 - - - 30.581 - - - 30.581 88.689 3) 

Mundo Aguilon Invest (intérêts + frais de financement) 37.500 - - - 490 - - - 21.740 59.731 3) 

Altea Invest (intérêts + frais de financement) 23.595 2.868 - - 17.743 - 2.420 - - 46.626 3) 

Paiement de la TVA - - (8.878) - - - (361) - - (9.240)

Management fees / dividendes

Bercuit 154 - - - - - - - - 100.000 100.000

Mundo Aguilon Invest - - - - - - - - 60.000 60.000

Altea Invest - - - - - - - - - -

Investissements dans de nouveaux projets

Constitution Churchill 24 (1.500) - - - - - - - - (1.500) 4) 

Churchill 24 avance (25.000) (106.652) 106.652 - - - - - - (25.000) 5) - 6)

Cash fin de période 49.033 38.748 136.362 134.862 263.404 261.904 312.857 311.357 132.156

Source : Management
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III. Update verkopen, kosten en cash

Commentaar : 

- De eerder voor het project Bercuit 154 bestemde middelen zijn door Keringer Capital Investment gebruikt voor de aankoop van een gebouw in Leuven (project Croylaan).
- Sinds de fondsenwerving zijn geen aandeelhoudersvoorschotten verstrekt.
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IV. Voortgang van de projecten Bercuit 154, Mundo Aguilon Invest en Altea Invest

W. de Croylaan

Mundo Aguilon Invest

Altea Invest

Commentaar : 

- Keringer Capital Investment heeft echter, in samenwerking met Quartz Real Estate Investment, in december 2021 een verkoopovereenkomst getekend voor een gebouw met 6 appartementen en 4 garages sis W. de Croylaan
in Leuven.

- De verkoopakte werd in april 2022 ondertekend,
- De aankoopkosten bedragen €1.800k en de verwachte marge op het project wordt geraamd op €900k (waarvan 50% voor Keringer Capital Investment).
- De aankoop wordt gefinancierd door KBC voor €1.542k (straight loan over 2 jaar) en het bedrag ingebracht door Keringer Capital Investment bedraagt €325k.
- De blokverkoop van de flats ging uiteindelijk niet door. Daarom zal de verkoop van de 6 appartementen beginnen in september 2022 (basisakte ontvangen eind augustus 2022).

Commentaar : 

- Een deel van het rentedragend voorschot van derden werd zoals gepland terugbetaald, tot een bedrag van € 200.000, dankzij de lening die de holding Keringer Capital Investment na de fondsenwerving aan Mundo Aguilon
Invest heeft toegekend.

- De verkoop van het eerste appartement was gepland voor Q3 2021 en maakte de gedeeltelijke terugbetaling van de banklening mogelijk. De akte van verkoop vond uiteindelijk plaats in Q4 2021 met een verkoopprijs van
€180k.

- De laatste 3 flats zijn verkocht (bod aanvaard met aanbetaling) voor een totaal van €535k. . Eén akte zal in september hebben plaatsgevonden. De andere twee zijn gepland voor eind 2022.

Commentaar : 

- Het rentedragend voorschot van derden werd zoals gepland terugbetaald voor een bedrag van 280.000 euro (inclusief interesten) dankzij de lening die de holding Keringer Capital Investment na de fondsenwerving aan Altea
Invest toekende.

- De verkoop van het beleggingspand vond plaats op 27 oktober 2021 voor €665k waardoor (1) de banklening volledig kon worden terugbetaald en (2) het voorschot van Keringer Capital Investment aan Altea Invest gedeeltelijk
kon worden terugbetaald (€250k).

- Zoals gezegd, werd het Churchill 24-project echter opgegeven. De middelen werden derhalve niet voor dit project gebruikt.
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