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I. Timeline update

Timeline van de Beschrijvende Nota

Timeline update – Q2 2022

Commentaar : 

- De ondertekening van de koopakte vond plaats in februari 2022;
- De sloopwerkzaamheden zijn in Q2/2022 begonnen, maar moesten worden opgeschort vanwege de verwijdering van asbest uit de kelders. Het einde van de sloop wordt hervat in Q4/2022;
- Als gevolg van de vertraging door de asbestverwijdering is het einde van de werkzaamheden uitgesteld tot Q4/2023;
- De wijzigingsvergunning is in Q2/2022 ingediend. Een terugkeer wordt nog steeds verwacht voor uiterlijk Q4/2022;
- De commercialisering is nog steeds gepland voor Q3/2022.

Planning Projet Le Clou Doré < T4/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025

Acquisition du bien

Délivrance permis

Travaux Le Clou Doré (RDC au 2ème étage)

Introduction et délivrance permis modificatif

Travaux Le Clou Doré (3ème étage et 4ème étage)

Commercialisation des appartements

Planning Projet Le Clou Doré < T4/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025

Acquisition du bien

Délivrance permis

Travaux Le Clou Doré (RDC au 2ème étage)

Introduction et délivrance permis modificatif

Travaux Le Clou Doré (3ème étage et 4ème étage)

Commercialisation des appartements

Emprunt obligataire + EUR 1,1m - EUR 1,1m
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II. Opbrengsten en kosten update

Opbrengsten en kosten van de Beschrijvende Nota Opbrengsten en kosten update – Q2 2022

Commentaire :
• Gezien de huidige economische situatie zijn de bouwprijzen opwaarts herzien (+ 580.000 euro / + 22% ten opzichte van de in de nota geraamde kosten);
• Ter compensatie van deze stijging zijn ook de verkoopprijzen naar boven bijgesteld, maar in mindere mate (+ EUR 590.000 / + 15%), waardoor de ROI neerwaarts werd beïnvloed;
• De extra bouwkosten zullen ook door de aandeelhouder worden gedragen. CoverTeam zal in Q4/2022 een voorschot geven.

Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Rue du Mont St-Martin (avec terrasses) 3.652.900 €                       1.365 2.677 €                                     

Parkings 328.500 €                          9 36.500 €                                  

Compteurs et actes de base 18.600 €                             10 1.860 €                                     

Total Ventes inclus parkings et caves 4.000.000 €                       

* Y compris 19keur de Compteurs/Acte de base

** Surface des appartements,terrasses , communs, conciergerie caves et locaux techniques

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 18% 472.619 €                          1.365 346 €                                        

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 81% 2.119.065 €                       1.512 1.401 €                                     

Honoraires de développement 13% 351.260 €                          1.512 232 €                                        

Frais de commercialisation 6% 151.960 €                          1.512 100 €                                        

Total coûts de construction 100% 2.622.285 €                       1.512 1.734 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 264.000 €                          

Intérêts et frais de financement 124.068 €                          

Total frais financiers 388.068 €                          

Impôts estimés 129.257 €                          ROI
14,84%

Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Rue du Mont St-Martin (avec terrasses) 4.211.000 €                       1.365 3.086 €                                     

Parkings 360.000 €                          8 45.000 €                                  

Compteurs et actes de base 39.000 €                             10 3.900 €                                     

Total Ventes inclus parkings et caves 4.610.000 €                       

* Y compris 19keur de Compteurs/Acte de base

** Surface des appartements,terrasses , communs, conciergerie caves et locaux techniques

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 15% 472.619 €                          1.365 346 €                                        

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 85% 2.722.525 €                       1.512 1.801 €                                     

Honoraires de développement 11% 348.144 €                          1.512 230 €                                        

Frais de commercialisation 4% 131.210 €                          1.512 87 €                                          

Total coûts de construction 100% 3.201.879 €                       1.512 2.118 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 264.000 €                          

Intérêts et frais de financement 124.068 €                          

Total frais financiers 388.068 €                          

Impôts estimés 136.858 €                          ROI
13,48%
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III. Status van de projectfinanciering

Lopende bankfinanciering in de SRL/BV

Krediet : Triodos Bank NV ;

Toekenningsdatum : 13/01/2022 ;

Type krediet : Straight Loan ;

Vervaldatum : Max 36 maand = Q1/2025 ;

Bedrag : EUR 2.170.000 ;

Doel : Dit krediet zal uitsluitend dienen tot de financiering in 36 maand van de aankoop en de slopings- en herbouwingswerken van het pand gelegen Rue du Mont St
Martin 33, te 4000 Liège ;

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

Zekerheden : - Een hypotheek van eerste rang voor een hoofdsom van EUR 25.000,00 op het eigendom met grond en gebouw gelegen aan de Rue du Mont St Martin 33, in 4000 Luik ;
- Een hypothecair mandaat voor een som van 2.215.000,00 EUR op het eigendom met grond en gebouw gelegen Rue du Mont St Martin 33, in 4000 Luik ;
- Verbod op de toekenning van andere zekerheidsrechten op het vastgoed;

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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III. Status van de projectfinancieringen

⮚ Lopende Interco-financiering van EUR 930k in de SRL/BV dankzij de obligatielening (via BeeBonds) waarvan de karakteristieken de volgende zijn :

• Maximum bedrag van de lening : EUR 1.100k ;

• 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;

Commentaar :
• De interco-lening die door de SA aan de SRL is toegekend, bedraagt 930 000 EUR. Het saldo van 170 000 EUR zal worden gebruikt om de rente op de obligaties te betalen vóór de start van de verkoop.
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IV. Voortgang verkopen, uitgaven en cash

Situatie Beschrijvende Nota  Huidige situatie

Cumulatief Q2/2022

Verkopen EUR 0

Totale kosten EUR 1.552k

Cash bank EUR 46k

Cumulatief Q2/2022

Verkopen EUR 0

Totale kosten EUR 1.450k

Cash bank EUR 1,3k

Commentaar :
• De totale kosten in Q2/2022 houden verband met de overname, een deel van de sloopkosten

en een deel van de asbestverwijderingskosten;
• Op 30/06/2022 zijn de beschikbare kasmiddelen gelijk aan EUR 1,3k.

Cash planning - en kEUR T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 Total

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période - - 271 46 69 93 29 54 77 99 878 1.342 1.915 1.915 -

Projet

Ventes lots - - - - - - 479 850 727 895 476 573 - - 4.000

Acquisitions - (473) - - - - - - - - - - - - (473)

Coûts de construction - (304) (462) (289) (564) (347) (154) - - - - - - - (2.119)

Coûts de développement et de commercialisation - (196) (46) (34) (69) (45) (25) (38) (13) (25) (13) - - - (503)

Impôts - - - - - - - - - - - - - (129) (129)

Financement

Cash investisseurs - Actionnaires - 210 - - - - - - - - - - - (210) -

Mise de fonds émission obligataire - Levée de fonds - 1.100 - - - - - - - - - - - (1.100) -

Crédit bancaire - - 287 352 667 429 (264) (781) (689) (2) - - - - -

-

Frais financiers

Intérêts émission obligataire - Levée de fonds - - - - - (88) - - - (88) - - - (88) (264)

Intérêts et frais de financement - (66) (5) (7) (11) (13) (12) (7) (3) - - - - - (124)

Cash fin de période - 271 46 69 93 29 54 77 99 878 1.342 1.915 1.915 388 388
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V. Fotoreportage voortgang werken


