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De Kerncijfers

� Min. bedrag van de lening :  EUR 0,96m 
� Max. bedrag van de lening : EUR 1,1m 
� Rentevoet :  8,00% / jaar 
� Looptijd:  3 jaar 
� De SA Invest & Corporate zal een interco-lening 

verstrekken aan SRL Cadran Bons Enfants. 
� De obligatiefinanciering zal achtergesteld zijn bij de 

bankfinanciering van het project.

De obligatie-financiering (via BeeBonds) wordt 
ingebracht in de SA Invest & Corporate

� Verkopen :   EUR 4,0m 
� Totale kosten* :   EUR 3,5m  
� Verwachte ROI** :  14,84** 

%

De Projectontwikkelaars
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I. Samenvatting van het Project

� Het vastgoedproject bestaat uit de afbraak van een historisch 
pand en de bouw van een gebouw met 9 high-end appartementen 
die zullen worden verkocht per eenheid. 

� Het compromis is in juni 2021 ondertekend en het gebouw zal in 
Q1/2022 worden aangekocht en ontwikkeld door SRL "Cadran - 
Bons Enfants".  

� De Bouwvergunning (2018) is geldig tot februari 2023 en kan nog 
met 2 jaar verlengd worden. 

� Een wijzigingsvergunning voor de bovenste twee verdiepingen zal 
in Q1/2022 worden ingevoerd. Het aantal gebouwde woningen 
zou worden teruggebracht van 9 naar 8 appartementen. Deze nota 
is gebaseerd op de aanvankelijke veronderstelling van een bouw 
van 9 appartementen 

De Ligging

� Het pand ('Le Clou Doré') is gelegen Rue du Mont St Martin 33, 
4000 Luik in het historische centrum van de stad Luik. Le Clou 
Doré' maakt deel uit van het voormalige Hotel Van den Steen de 
Jehay, gebouwd in het begin van de 16e eeuw. 

� Het project omvat de heuvel van Publémont en is gelegen in de 
nabijheid van de Basiliek Saint-Martin de Liège, een geklasseerde 
Belgische erfgoedsite. 

� In het gebied zijn talrijke supermarkten, winkels, diensten, scholen 
en een ziekenhuis. Het ligt ook dicht bij de HEC Luik. 

� Het project is gelegen in het stadscentrum van Luik, vlakbij de 
drukke Boulevard de la Sauvenière. 

De Planning

Toekenning van de bouwvergunning voor 9 appartementen 

Aankoop van het gebouw  

Begin der werken (GLVL tot de 2de verdieping) 

Begin van de commercialisatie (GLVL tot de 2de verdieping) 

Begin der werken van de  3de en 4ee verdiepingen 

Einde van de werken en begin verkoop (3de en 4ee verdieping) 

Geschat einde van het Project (conservatief scenario)

2018 

Q1 2022 

Q1 2022 

Q3 2022 

Q1 2023 

Q2 2023 

Q1 2025

** (Verkopen – (Aankoopkosten + Bouwkosten en de 
Ontwikkeling + Financiële kosten)) / (Aankoopkosten + 
Bouwkosten en de Ontwikkeling + Financiële kosten) 

Het  Project

� Opgericht in 2002, is de onderneming Invest & Corporate SA 
een familiebedrijf, bestuurd door Pierre Berryer en zijn zoon  
Paul-Henri, gespecialiseerd in de bouw van energiezuinige 
gebouwen”  (eco-energetisch). 

� Dankzij haar filiaal 'TimberTeam’, bezit de onderneming alle 
vaardigheden gelinkt aan de verwezenlijking van het werf  
intern.  

� De groep wordt bestuurd door Pierre Berryer die omringd is 
door een multi-competent team.  

� Pierre Berryer en Paul-Henri Berryer beheren vooral de 
ontwikkeling van de activiteiten (op zoek naar nieuwe 
opportuniteiten) en zijn verantwoordelijk voor het beheer van 
de financiën van de Groep . 

Legende : ‘RDC’ = ‘GVL = Gelijkvloers’ 

** Bij de verwachte ROI is geen rekening gehouden met de marge 
die de bouwonderneming TimberTeam SA (groepsmaatschappij) 
heeft behaald  
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II. De juridische structuur 

Organigram van het Project

Invest & Corporate SA

Cadran – Bons Enfants 
SRL

BATI + SA Pierre 
Berryer82,04%17,96%

TimberTeam SA

100 % 44 %

Bouwonderneming

37,5%

Bron : Management

99,96%

P-H Berryer

0,04 %

Onderneming voor het  Project ‘Le Clou Doré’ :   

• Naam en rechtsvorm : SRL ‘Cadran – Bons Enfants’ (hierna ‘Cadran – Bons Enfants’) 

• Ondernemingsnummer : BE 0826.948.160 

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

• Vennoten : Invest & Corporate SA (représentée par Pierre Berryer) 

• Compliance & Accountancy : Allemand & Denys - Fiduciaire au Carré SRL in Beaufays 

• Overige projecten ontwikkeld in de onderneming : Geen. De directie heeft bevestigd dat 
de onderneming alleen zal worden gebruikt om het project van deze nota te ontwikkelen

 Holding 
maatschappij

Onderneming waarbinnen 
het project van deze nota zal 

worden uitgevoerd 

Nota : enkel de ondernemingen in het Project ‘Le Clou Doré’ zijn overgenomen in dit organigram. 

Cadran – Bons Enfants SRL – De onderneming voor het Project

Uitgevende Instelling van de obligaties :   

• Naam en rechtsvorm : SA ‘Invest & Corporate’ (hierna ‘I&C’) 

• Ondernemingsnummer : BE 0434.295.130 

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

• Vennoten : Pierre Berryer & BATI + SA (vertegenwoordigd doorr Paul-Henri Berryer) 

• Compliance & Accountancy : Allemand & Denys - Fiduciaire au Carré SRL in Beaufays 

Invest & Corporate NV/SA –De Uitgevende Instelling

Obligatie- 
financiering 

Interco-lening
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III. De ligging

� Het project omvat de heuvel van Publémont en is gelegen in de nabijheid van de Basiliek Saint-
Martin in Luik, een geklasseerde Belgische erfgoedsite. 

� De wijk telt talrijke supermarkten, diensten, scholen, en een ziekenhuis. Het ligt ook in de 
nabijheid van de Hogeschool “HEC Liège”. 

�Wat de mobiliteit betreft, is het eigendom uiterst goed bediend met het station Luik Paleis op 
400m en een bushalte op 45m. Bovendien biedt de nabijheid van snelwegen zoals de E42 en 
de E40 een gemakkelijke en snelle toegang (~1 uur) tot de hoofdstad, Nederland, Duitsland of 
Luxemburg. 

Ideaal gelegen

� Het Project is gelegen in het stadscentrum van Luik, op een steenworp van de drukke 
Boulevard de la Sauvenière.  

� De nabijgelegen groene zones maken verschillende buitenactiviteiten mogelijk (wandelen, 
fietsen, enz.).  

� Talrijke vrijetijdsactiviteiten bevinden zich in de buurt (restaurants, sporthal, musea, 
handelscentra, ...). 

Een aangename plaats om te wonen 

Adres

� Het gebouw is gelegen Rue du Mont St Martin 33, te 4000 Luik in het historisch centrum van 
de stad Luik. 'Le Clou Doré' maakt deeel uit van het oud herenhuis “ hôtel Van den Steen de 
Jehay gebouwd in het begin van de  16e eeuwè. 

Duitsland 
1u

Nederland 
30 min

Luxemburg 
1u

Bron : Google Map

Brussel 
1u



6

IV. Het voorziene project (1/2)

Huidige situatie

Zichten na de werken

Bron : Management en Google Maps
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IV. Het voorziene Project (2/2)

Voorgevel na de werken Achtergevel na de werken  

Bron : Management



1 duplex 2 
kamers

Verkoopprijs : EUR 550-600k173m²
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V. De soorten oppervlakten (toekomstperspectief van de huidige vergunning)

4de verdiep

3de verdiep

2de verdiep

1ste verdiep

Gelijkvloers

- 1

Verdiepingen

Vergunning met 9 eenheden 
� Acquisitie van een historisch pand in de stad Luik dat wordt afgebroken en herbouwd in een gebouw met 9 luxe appartementen ; 
� Vergunning getekend in juni 2021 ; 
� De bouwvergunning voor de 9 appartementen werd toegekend op 13 februari 2018. Een wijzigingsvergunning zal worden ingevoerd voor de bouw van 8 appartementen (in plaats van 9) in T1/2022 ; 
� In het geval van het verkrijgen van de vergunning voor 8 eenheden, is de verandering in oppervlakten en verkoopprijzen weergegeven op de volgende bladzijde.

TOTAAL

9 parkings  
1 kelder per appartement

Totale bruto voorziene oppervlakte*  +/- 1.180m² 

Verkoopprijs : EUR 329k

*De oppervlakken zijn indicatief en omvatten de oppervlakken van de terrassen en kelders. Zij kunnen in de loop van het project worden herzien indien de wijzigingsvergunning 
wordt aanvaard. 

Bron: Management

Verkoopprijs : 
EUR 375-425k

122m²
1 appartement 

2 kamers

Verkoopprijs : EUR 250-300k 
Verkoopprijs : EUR 275-325k 
Verkoopprijs : EUR 375-425k

94m² 
100m² 
120m²

2 appartementen 1 kamer 
1 appartement 2 kamers

Verkoopprijs : EUR 375-425k  
Verkoopprijs : EUR 400-450k

162m² 
163m²

2 appartementen 2 kamers 

1 appartement 
2 kamers

1 appartement 2 kamers 

123m²

122m²

Verkoopprijs : 
EUR 400-450k

Verkoopprijs : 
EUR 375-425k
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V. De soorten oppervlakten (toekomstperspectief met wijzigingsvergunning)

4de verdiep 

3de verdiep

2de verdiep

1ste verdiep

Gelijkvloers

- 1

Verdiepen

Vergunning met 8 eenheden 
� Het schema hieronder toont de wijzigingen in oppervlakten ; 
� Deze configuratie zal een eenvoudiger commercialisering van 8 in plaats van 9 appartementen mogelijk maken, alsook een technische configuratie die beter aansluit bij de behoeften van de markt ; 
� Het optimaliseren van de verkoopbare m² zal ook resulteren in een hogere uiteindelijke verkoopprijs. 

TOTAAL

9 parkings  
1 kelder per appartement

Totale voorziene bruto-oppervlakte*  +/- 1.327m² 

Verkoopprijs : EUR 329k

*De oppervlakken zijn indicatief en omvatten de oppervlakken van de terrassen en kelders. Zij kunnen in de loop van het project worden herzien indien de wijzigingsvergunning 
wordt aanvaard. 

Bron : Management

Verkoopprijs : EUR 325-375k 
Verkoopprijs : EUR 400-450k

110m² 
129m²

2 appartementen 2  kamers 

Verkoopprijs : EUR 450-500k 
Verkoopprijs : EUR 450-500k

159m² 
160m²

2 appartementen 2  kamers 

Verkoopprijs : EUR 375-425k  
Verkoopprijs : EUR 525-575k

163m² 
202m²

2 appartementen 2  kamers 
 

Verkoopprijs : EUR 700-750k214m²
1 appartement 3  kamers 

Verkoopprijs : EUR 600-650k189m²1 appartement 2 kamers
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VI. Het uitvoeringsschema

� Het eigendom zal gekocht worden door SRL ‘Cadran – Bons Enfants ’ in Q1/2022 en zal deels gefinancierd worden door een lening I&C SA  om de eerste ontwikkelingskosten te dekken 

� Het compromis werd getekend in  juni 2021 ; 

� De vergunning werd toegekend in februari 2018 en is geldig tot februari 2023. Zij kan met 2 jaar worden verlengd indien een brief wordt ingediend 45 dagen vóór het einde van de lopende vergunning ;  

� Deze vergunning, toegekend in februari in 2018, is voor de sloop en herbouw van een woongebouw met 9 appartementen ; 

� Een wijzigingsvergunning zou ingediend moeten worden in Q1/2022 en beoogt het aantal gebouwde appartementen te wijzigen (8 in plaats van 9) ; 

� De invoering van deze wijzigingsvergunning zal niet tot beperkingen in de tijd leiden, aangezien zij voornamelijk op de bovenste verdiepingen zal zijn gericht. Daarom kan de bouw van de appartementen op 
de eerste twee verdiepingen op een normale manier doorgaan, parallel aan de aanvraag voor een wijzigingsvergunning; 

� Ingeval de wijzigingsvergunning niet wordt aanvaard, zal Cadran - Bons Enfants de bouw van de appartementen voortzetten zoals voorzien in de initiële vergunning ; 

� TimberTeam SA zal de gesloten ruwbouw en de speciale technieken uitvoeren met behulp van de CLT(Cross Laminated Timber) paneelbouwtechniek, waarmee veel tijd wordt bespaard in vergelijking met 
traditionele bouwwerven;  

� De werken (toevertrouwd aan TimberTeam SA/NV) zouden moeten starten in Q1/2022 en eindigen voor Q2/2023 ten laatste ;  

� Het project zal niet worden uitgevoerd onder de regeling van de Breyne-wet; 

� De appartementen (inclusief kelders en parkeerplaatsen) zullen worden verkocht onder het BTW-stelsel ; 

� De commercialisering zal starten in Q3/2022 terwijl de inkomsten uit de eerste verkopen worden verwacht in Q2/2023.

Bron: Management
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VII. Verwachte rentabiliteit �  De verkoopprijzen per m² komen overeen met de marktprijzen voor nieuwe gebouwen in de stad 
Luik (zie marktanalyse in de bijlage);   

� De algemene aannemer is  TimberTeam SA/NV (bedrijf van de groep) ;  

� De bouwkosten per m² komen overeen met de marktnormen. Zij omvatten een onvoorziene uitgave 
van 5% van de bouwkosten. Deze onvoorziene kosten zouden normaal gesproken vermeden moeten 
kunnen worden door een absoluut vast tarief van TimberTeam SA/NV 

� Het management bevestigde dat er momenteel geen rechtszaken lopende zijn;  

� De financiële kosten zijn samengesteld uit :  
• De interesten en vergoedingen op de obligatie-uitgifte (via de tussenkomst van het BeeBonds 

platform) gebaseerd op een fondsenwerving van EUR 1.100k à 8% op 3 jaar ;  
• De interesten op de bankleningen (zie lopende  financiering) ; 
• De bankkosten in verband met de toekenning van de lening en de kosten gelinkt aan de 

obligatie-uitgifte 
� De belastingen (standaard Belgische belasting van 25%) werden aan het einde van het project in 

aanmerking genomen;  

� De verwachte ROI van het Project* bedraagt 14,84 % en ligt lichtjes onder de marktnormen (tussen 
15% en 20%) ;  

� Aangezien de wijzigingsvergunning nog niet is aanvaard, heeft Deloitte in dit stadium de rentabiliteit 
van het project met wijzigingsvergunning nog niet kunnen controleren.  

*(Verkopen – (Aankoopkosten + Bouw- en ontwikkelingskosten + Financiële kosten)) 
/ (Verkopen – (Aankoopkosten + Bouw- en ontwikkelingskosten + Financiële kosten) 

Verwachte ROI 
14,84 %

Bron : Management

Marktonderzoek ‘Le Clou Doré’ – Nieuwbouw te Luik 



12

VIII. De bestaande financieringen 

Lopende bankfinanciering in de BV 

Krediet :   Triodos Bank NV 

Toekenningsdatum :         13/01/2022; 

Soort krediet :   Straight Loan; 

Vervaldatum :   Max 36 maanden, ttz Q1/2025 

Bedrag :    EUR 2.170.000; 

Onderwerp :   Dit krediet dient uitsluitend voor de financiering in 36 maand voor de aankoop en de slopings- en herbouwingswerken van het gebouw gelegen Rue du Mont St-Martin 33 te                                        
4000 Luik 

Tarief :                   2,90 % + Reserveringskosten van 0,60 %;  

Zekerheden* :   - Een eerste hypotheek voor een hoofdsom van EUR 25.000,00 op het volgende onroerend goed: de grond en het gebouw gelegen aan de Rue du Mont St Martin 33, in 4000 
Luik ; 
                                              - Een hypothecair mandaat voor een bedrag van EUR 2.215.000,00 op het volgende goed: de grond en het gebouw gelegen aan de Rue du Mont St Martin 33, te 4000 Luik; 
                                              - Verbod op de toekenning van andere zekerheidsrechten op het goed 
Specifieke voorwaarden  - Verpanding van de aandelen van Cadran - Bons-Enfants SRL die voor 100% in handen zijn van Invest & Corporate SA; 
                                              - Achterstelling bij de banklening van het voorschot van EUR 930.000,00 dat door Invest & Corporate SA aan Cadran Bons-Enfants SRL is verleend; 
                                              - Invest & Corporate NV verbindt zich ertoe de kosten, de financiële lasten en het eventuele kastekort (cash deficiency) te dekken; 
                                              -  Levering van een bouwcontract met TimberTeam SA voor een maximumbedrag van EUR 2.020.000,00 ; 
                                          - Elk verzoek om een oplage zal vergezeld gaan van een rapport van de architect die verantwoordelijk is voor het project, waarin de voortgang van het project wordt bevestigd                    
en het feit dat het in overeenstemming is met de oorspronkelijk aangekondigde begroting; 
                                               - Een bouwverzekering tegen alle risico's moet worden afgesloten vóór de aanvang van de werkzaamheden;  

Terugbetalingen :  De lening moet worden terugbetaald met 97% van de opbrengst van elke verkoop van de appartementen. In ieder geval zal het worden terugbetaald door een 
kapitaalaflossing van maximaal EUR 2.170.000,00, die uiterlijk zal plaatsvinden op de vervaldag van de lening die is vastgesteld op 13/01/2025. 
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IX. De lopende financieringen

De voorziene financieringen voor het project ‘Le Clou Doré’ zijn : 

� Een rentegevende interco-lening van Invest & Corporate SA/NV mogelijk dankzij de obligatielening (via BeeBonds) waarvan de karakteristieken de volgende zijn : 

• Maximum bedrag van de lening : EUR 1.100k ; 

• Minimum bedrag van de lening : EUR 960k ;  

• Obligatie-uitgiften onderworpen aan de  Belgische wetgeving ; 

• 3 jaar vanaf de storting van de fondsen op de rekening van Invest & Corporate NV ; 

• Interesten van jaarlijks 8,00%  bruto jaarlijks uitbetaald ; 

• Het geleende kapitaal zal volledig worden terugbetaald op de eindvervaldag van de investering ; 

• Achtergesteld aan de bankfinanciering in SRL Cadran Bons Enfants; 

• De fondsenwerving is uitsluitend bedoeld om het project "Le Clou Doré" te financieren; 

• Mogelijkheid tot vervroegde aflossing mits vergoeding; 

• Geen specifieke garantie; 

• De betaling van de eerste twee coupons kan worden verzekerd door de fondsenwerving die door BeeBonds wordt georganiseerd, de betaling van de andere coupons zal 
mogelijk zijn dankzij de opbrengst van de verkoop van de appartementen; 

• Driemaandelijks verslag naar BeeBonds.  

Belangrijke nota’s :  
• I&C SA zal EUR 930 000 lenen aan Cadran Bons Enfants voor de financiering van de werkzaamheden in het kader van het project. Deze lening draagt een rente van 8,00% 

gekapitaliseerd. De rente op deze lening kan worden betaald wanneer de bankfinanciering is terugbetaald.  

• Verwacht wordt dat het project na twee jaar zal zijn terugbetaald, mits de bankfinanciering van het project is terugbetaald. Voorzichtigheidshalve heeft de projectontwikkelaar 
voorzien in terugbetaling na drie jaar om zich te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden die het project zouden kunnen vertragen. In geval van vervroegde aflossing na 
twee jaar zal aan de investeerders een premie van 1% worden betaald (zoals in de overeenkomst is bepaald). 
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X. Het cash flow plan

� De terugbetaling van de obligatiefinanciering is voorzichtigheidshalve gepland voor Q1/2025. Indien de verkoop echter sneller verloopt dan verwacht, zou deze reeds vanaf Q2/2024 kunnen worden 
gerealiseerd, nadat alle appartementen zijn verkocht en de banken zijn terugbetaald (mits de contractuele schadeloosstelling van 1% rente is betaald). 

� De appartementen zullen niet worden verkocht onder de Breyne-wet. De appartementen op de benedenverdiepingen kunnen echter reeds worden verkocht voordat de werkzaamheden op de 
bovenverdiepingen zijn voltooid. 

� De appartementen zullen worden verkocht onder de BTW-regeling (niet geanalyseerd door Deloitte). Daarom zal het bedrijf de werkzaamheden uitvoeren met toepassing van de terugvorderbare 
medecontractanten-btw-regeling (100%). De van de administratie verschuldigde of te ontvangen BTW-bedragen zijn niet in aanmerking genomen in het cashflowplan. 

� In het kader van het cashflow-plan is de belasting geraamd op basis van een belastingtarief van 25% en betaald aan het einde van het Project in Q1/2025. 
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XI. De groep en zijn track record (1/5)

Invest & Corporate SA/NV – De Holding maatschappij en de Uitgevende Instelling (Emittent) 

              Pierre Berryer – 55 jaar 

� Graduaat in Boekhoudkunde & Viertalig  

� Carrière als zelfstandige (sinds zijn19 jaar) 

� Oprichting van Beraco Informatic (zijn eerste bedrijf) 
in 1986 en herverkoop in 1992 

� Algemeen Directeur van VNF télécom van 1999 tot 
2001 

� Oprichting van Lifebadge SA in 2001, herverkocht 1 
jaar later   

� Oprichting van Invest & Corporate SA/NV in 2002 

� Oprichting van TimberTeam SA in 2012 

� Bestuurder van Foresse ASBL, gewijd aan hulp  voor 
geesteszieken 

Na een carrière gericht op IT-bedrijven, richtte Pierre 
Berryer zich al snel op zijn passie: de ontwikkeling van 
energie-efficiënte erfgoed- en vastgoedprojecten. 

• Naam en rechtvorm :   Invest & Corporate SA/NV 

• Ondernemingsnummer :   BE0434 295 130 

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

• Activiteiten :    Familiebedrijf (bestuurd door Pierre Berryer ondersteund door zijn zoon Paul-Henri)   
   gespecialiseerd in de bouw van “passieve” gebouwen (energie-efficiënte gebouwen) 

• Bestuurders :   Pierre Berryer (Gedelegeerd Bestuurder) en Bati+ SA vertegenwoordigd door Paul-Henri Berryer  

• Compliance & Accountancy :  Allemand & Denys - Fiduciaire au Carré SRL in Beaufays 

• Overige projecten van de onderneming:  De onderneming heeft participaties in verscheidene ondernemingen 

• Samenstelling van het aandeelhouderschap  :   82% door Pierre Berryer  
    18% door “Société Bati +”, zelf voor 99% in handen van Pierre Berryer. 

• Verticale integratie met TimberTeam SA/NV :   
  
Dankzij haar dochteronderneming "TimberTeam" beschikt de onderneming over alle nodige vaardigheden om de werkzaamheden in eigen 
beheer uit te voeren. De Groep wordt geleid door Pierre Berryer, die wordt bijgestaan door een team met meerdere competenties, waaronder 
de volgende afdelingen : Administratie en ontwikkeling, Financiën, Ontwerp en offerte, Productie, Marketing en HR. De Bestuurders zijn 
hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de activiteiten (zoeken naar nieuwe opportuniteiten) en het beheer van de financiën 
van de Groep. 

• Website :   http://invest-c.com/.  

• Obligatie-financiering :  Ter herinnering: de obligatiefinanciering zal worden uitgevoerd in SA Invest & Corporate. Deze laatste zal 
een interco-lening verstrekken aan haar dochteronderneming Cadran Bons Enfants SRL, zodat deze laatste het project "Le Clou Doré" kan 
uitvoeren. Bron : Management

http://invest-c.com/


XI. De groep en zijn track record (2/5)
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Verhogen, verbouwen, recycle

Verhogingsprojecten 

Invest & Corporate SA is gespecialiseerd in het concept van de "wederopbouw van de stad op de stad" en in de "rehabilitatie van ongebruikte gebouwen" (behoud van het erfgoed) om de stedelijke ruimte te 
recycleren en te exploiteren en zo een antwoord te bieden op het probleem van de stedelijke verdichting. 

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

Ervoor 
…

Erna …

Ervoor 
…

Erna …

Bron : Management
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XI. De groep en zijn track record (3/5)

Track Record (niet exhaustief)

Project Royal Selys s.a. – Luik – Vastgoedpromotie  

Oprichting van een 5*-hotelcomplex uit twee 
uitzonderlijke eigendommen (Herenhuizen Sélys-
Lonchamps en Comtes de Méan).  

Voltooid in 2008 

Oppervlakte : 8.700 m²

Project “Le Cadran” – Luik – Vastgoedpromotie  

Inrichting van een ondergrondse evenementenruimte onder 
de Place du Cadran. Deze ruimte werd gewijd  aan cultuur 
en kunst en bood plaats aan ongeveer 1.000 personen. 

Voltooid in 2011  

Oppervlakte : 2.000 m²

Project “Grand Poste s.a.” – Luik – Vastgoedpromotie 

Restauratie en verbouwing van het beroemde Grand 
Poste-gebouw in Luik tot een studentenresidentie (220 
kamers), een coworkingruimte 'Ruche à Startups' en 
diverse cafés & restaurants. 

Voltooid in 2017 

Oppervlakte : 16.000 m² 

Project “Eco-Résidence St-Séverin” – Luik – 
Vastgoedpromotie 

O p r i c h t i n g v a n e e n E c o - R e s i d e n t i e m e t e e n 
vloeroppervlakte van 632 m², bestaande uit 27 
appartementen van hoge standing en 2 kantoren, met zicht 
op het prinsbisschoppelijk paleis en de Place du Cadran. 

Voltooid in 2015  

Oppervlakte : 3.000 m²

Project “Bons-Enfants” – Luik– Vastgoedpromotie 

O p r i c h t i n g v a n e e n " A p p a r t - H o t e l " m e t e e n 
vloeroppervlakte van 846m² en 101 kamers. 

Voltooid in 2018  

Oppervlakte : 4.000 m²

Project “Eco-Résidence Marie-Thérèse” – Luik – 
vastgoedpromotie 

Ve r b o u w i n g va n e e n vo o r m a l i g co l l e ge to t 
administratieve kantoren voor de stad, 27 energiezuinige 
appartementen en 3 penthouses. De voormalige kapel 
van het college werd ook omgebouwd, tot een museum. 

Voltooid in 2012  

Oppervlakte : meer dan 3.300 m²

Voltooid*

Voltooid*

Voltooid*Verkoch
t 

Voltooid

Voltooid*

* Verkocht voor de voltooiing van de 
werken

Bron : Management



XI. De groep en zijn track record (4/5)

Track Record (niet exhaustief)

Project Eco-Residentie – Coronmeuse – Vastgoedpromotie 

Eco-residentie van 11 appartementen, parking en binnentuin. Dit project werd gewonnen in een 
wedstrijd georganiseerd door de stad Luik. 

Voltooid in 2020 

Oppervlakte : 1.300 m² 

Project “Eco-Résidence Léopold”– Luik – Vastgoedpromotie 

Passieve Eco-Residentie op 6 niveaus met 13 appartementen en 3 handelszaken als winkelgalerij 

Voltooid in 2019  

Oppervlakte : 2.000 m²

Voltooid Voltooid

Bron : Management 18
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XI. De groep en zijn track record (5/5)

Project “Ferme des Hauts-Sarts s.a.” – Hauts-Sarts - 
Vastgoedpromotie 

Inrichting van de "Ferme des Hauts-Sarts", gelegen aan 
de rand van het industrieterrein van Hauts Sarts, tot een 
dienstencentrum met bedrijvencentra, apparthotels en 
kantoor-werkplaatsen. 

Oppervlakte : 11.000 m² 

  

Track Record (niet exhaustief)

Project Eco-Residentie – Erpent – Particuliere klant/Bouw 
TimberTeam 

Project Eco-Residentie van 12 appartementen en parkings.  

Oppervlakte : 11.000 m² 

Enkel als algemene aannemer 

Project Eco-Residentie – Yvoir – Vastgoedpromotie 

Project Eco-Residentie van 6 appartementen  

Oppervlakte : 667 m²

In uitvoering

Voltooid

In uitvoering

P ro j e c t “ EC O - Ré s i d e n c e H ² O ” – Ve r v i e rs – 
Vastgoedpromotie 

Verbouwing van een industrieel gebouw tot 34 BEN flats. 

Oppervlakte: 4.000 m² 

Project Eco-Residentie Sart-Bernard – Sart-Bernard – 
Vastgoedpromotie 

Ecowijkproject in de vorm van een condominium met 18 
appartementen, een overdekt zwembad, een boomgaard 
en een moestuin, alles op 200 m van het station van Sart-
Bernard. 

Oppervlakte : 1.800 m² 

 

In uitvoering

Project Eco-Residentie – Méan – Vastgoedpromotie 

Project Eco-Residentie met handelsglijkvloers van 350 m²  

Oppervlakte : 1.900 m² 

Voltooid - In verkoop

Bron : Management

In uitvoering



❑ Per 31.12.2020 is SRL "Cadran Bons Enfants" een "lege huls" en heeft het geen (bancaire of andere) verplichtingen. 
De directie heeft bevestigd dat er geen enkele verbintenis is aangegaan met SRL Cadran - Bons Enfants; 

❑ Het management heeft bevestigd dat er in de loop van 2021 geen belangrijke wijzigingen in de onderneming hebben 
plaatsgevonden; 

❑ De directie heeft bevestigd dat deze onderneming alleen drager van het Project zal zijn. Het pand zal worden 
aangekocht door SRL "Cadran - Bons Enfants" en zal worden gefinancierd met een lening van I&C SA/NV. 

20

XII. De financiële staten van de verbonden ondernemingen (1/5)

Bron : Management et Banque Nationale de Belgique

Cadran Bons 
Enfants

Invest & 
Corporate
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XII. De financiële staten van de verbonden ondernemingen (2/5)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique

Cadran Bons 
Enfants

Invest & 
Corporate
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XII. De financiële staten van de verbonden ondernemingen (3/5)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique

Cadran Bons 
Enfants

Invest & 
Corporate

Per 31/12/2020 bedraagt het eigen vermogen van Invest & Corporate NV EUR 3.619 duizend. 
Deze is samengesteld uit een herwaarderingsreserve (EUR 1.903 duizend), met inbegrip van : 

- een herwaarderingsmeerwaarde van k€ 734 op het gebouw gelegen aan de Rue de 
Libotte 7 te Luik 4020; 

- Een herwaarderingsmeerwaarde van k€ 1.169 op de deelneming in Illico Park SA, die 
eigenaar is van Cadran Parking SA,  en waarvan het onroerend goed werd 
geherwaardeerd. 

Opmerkingen: Deze herwaarderingen worden gerechtvaardigd door herwaarderingen van 
materiële activa en meer in het bijzonder van de parkeerterreinen die in handen zijn van een 
dochteronderneming (Cadran Parking). Expertises die deze herwaarderingen rechtvaardigen zijn 
beschikbaar. 
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XII. De financiële staten van de verbonden ondernemingen (4/5)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique

Cadran Bons 
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Invest & 
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XII. De financiële staten van de verbonden ondernemingen (5/5)

Op 31/10/2021 heeft I&C SA/NV :   

� De "Materiële vaste activa" (EUR 505 duizend) bestaan hoofdzakelijk uit het gebouw "Rue Libotte 7 te Luik".  

� Financiële activa" (EUR 2.740 duizend) overeenstemmend met investeringen in dochterondernemingen.   

� Vorderingen en waarborgen in contanten "op meer dan één jaar" (EUR 1.289 duizend) waarvan : 
� Voorschot Ferme des Hauts Sart SRL :   EUR 226k 
� Voorschot Cadran-Parking SRL :    EUR 50k 
� Voorschot H2O :    EUR 411k 
� Voorschot  Illico Park SA :    EUR 207k 
� Voorschot TimberTeam SA :    EUR 81k 
� Voorschot Eco-Résidence Coronmeuse :  EUR 142k 
� Voorschot Eco-Résidence MEAN :  EUR 167k 
� Contant betaalde waarborgen  :                  EUR 5k 

� Bestellingen in uitvoering' met betrekking tot kosten gemaakt door I&C SA/NV voor bepaalde projecten in ontwikkeling in de individuele ondernemingen (EUR 2.623 duizend). 

Het is belangrijk op te merken dat de ondernemingen die in handen zijn van Invest & Corporate NV niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een financiële analyse door Deloitte Private.  

� Niet-bancaire "achtergestelde leningen" van € 730k bestaande uit :  
❑ Een achtergestelde lening van EUR 420k van de Belgische vennootschap VHAMMEE SRL (BE0542 655 216) van 2016 voor de vrije financiering van diverse projecten van I&C SA/NV. De 

lening heeft een looptijd van 15 jaar, een jaarlijkse rentevoet van 4% en de mogelijkheid om op de vervaldag in aandelen te worden omgezet. 

❑ Een achtergestelde lening van € 400k van de Canadese onderneming Canada Corp. (8951853) van 2014 voor de vrije financiering van diverse projecten in het kader van I&C SA/NV. De 
lening heeft een minimumlooptijd van 2 jaar, zonder vaste rentevoet. Het management deelde ons mee dat dit bedrag in 2020 is verhoogd en dat om de zes maanden een bedrag van 65 
000 EUR wordt terugbetaald (hoofdsom en rente). Per 31/10/2021 bedroeg het saldo van deze lening EUR 25k. 

❑ Een achtergestelde lening van € 285k ter vrije financiering van diverse projecten van I&C SA/NV. De lening heeft geen vaste rentevoet en moet worden terugbetaald op 30/06/2022.  

� Bankleningen" van € 270k bestaande uit een professioneel voorschot (kaskrediet) opgenomen voor € 250k op een totaal beschikbaar bedrag van € 250k, een bankschuld van € 13k en "Schulden op meer 
dan één jaar die binnen het jaar vervallen" (€ 3k) met betrekking tot een banklening "Nagelmakers" voor dakwerken en de installatie van fotovoltaïsche panelen aan de Libottestraat 7 te Luik. Het 
onderpand voor deze lening is een gemengde mandaat-hypotheek op het gebouw aan de Libottestraat.   

� De post "Overige leningen" (EUR 1.641k) omvat een achtergestelde interco lening aan Bati + SA/NV van EUR 1.514k en een andere lening van EUR 128k met vervaldatum in september 2022.  

Cadran Bons 
Enfants

Invest & 
Corporate

Bron: Management
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XIV. Disclaimer Deloitte

Deze Beschrijvende Nota is opgesteld door Deloitte Accountancy BV/SRL (hierna "Deloitte" of "Deloitte Private" genoemd) op basis van documenten en informatie met betrekking tot het vastgoedproject Le 
Clou Doré (het "Project"), die zijn verstrekt door het bestuursorgaan of het management van de emittent (Invest & Corporate NV). Het beheersorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van 
de gegevens, documenten, veronderstellingen (geraamde timing) of andere informatie. 

De analyse van het Project door Deloitte Private en de opstelling van de Beschrijvende Nota omvatten geen beoordeling of aanbeveling met betrekking tot de opportuniteit van investering in en aankoop van 
de door de emittent uitgegeven obligaties.  

Deloitte heeft zich uitsluitend gebaseerd op de door de Emittent verstrekte informatie en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan.  

Het project brengt commerciële, financiële en bouwrisico's met zich mee waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid aanvaardt.   

Het is evenmin de verantwoordelijkheid van Deloitte om eventuele onnauwkeurigheden in de informatie waarvan Deloitte in de toekomst kennis zou kunnen krijgen, te corrigeren of aan Investeerders mee te 
delen. Het feit dat de Beschrijvende Nota door de Emittent of BeeBonds ter beschikking van de Beleggers wordt gesteld, betekent niet dat Deloitte een cliëntrelatie met deze Beleggers aangaat of dat Deloitte 
enige aansprakelijkheid ten aanzien van deze Beleggers op zich neemt.  Bovendien behoort het niet tot de opdracht van Deloitte om de inhoud van de andere dochterondernemingen van de groep te 
controleren. 

Deloitte aanvaardt geen verantwoordelijkheid of zorgplicht voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven als gevolg van het gebruik van deze Beschrijvende Nota. Indien een belegger ervoor kiest zich op dit 
document te baseren, doet hij dit op eigen risico en is hij verantwoordelijk voor het maken van zijn eigen onafhankelijke analyse.  

Elke Investeerder die deze Beschrijvende Nota gebruikt, stemt ermee in geen vorderingen of stappen tegen Deloitte in te stellen of daarmee te dreigen als gevolg van of in verband met de Documenten of het 
gebruik ervan.  


