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Introductiebericht tevens Prospectus gedateerd 30 augustus 2005,
betreffende de uitgifte (1.150 aandelen) en herplaatsing (50 aandelen)
van maximaal 1.200 aandelen elk met een nominale waarde van € 5.000
tegen een uitgifteprijs van € 25.000 (500%) in

GRAND CRU BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
naar Nederlands recht opgericht op 25 augustus 2005, gevestigd te Utrecht.
De aandelen delen volledig in de resultaten van het
verlengde eerste boekjaar, lopende van datum oprichting
tot en met 31 december 2006 en de daarop volgende boekjaren.

Deze plaatsing wordt verzorgd door Wine Management B.V.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Potentiële beleggers in Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V. (‘GRAND CRU’) worden er nadrukkelijk
op gewezen dat aan een belegging in GRAND CRU financiële risico’s zijn verbonden. Hen wordt
geadviseerd deze Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud hiervan alsmede, in verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen fiscale en juridische
adviseurs te raadplegen.
GRAND CRU

verklaart dat, voor zover haar redelijkerwijs bekend is of had kunnen zijn, de gegevens in

deze Prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze Prospectus in enig wezenlijk opzicht zou
wijzigen. Uitsluitend GRAND CRU is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie in deze Prospectus.
Niemand is gemachtigd om namens GRAND CRU informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen
die niet in deze Prospectus zijn opgenomen of daarmee niet verenigbaar zijn. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke
verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door of namens GRAND CRU.
Deze Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen
van een aanbod tot koop van enig effect anders dan de aangeboden effecten in GRAND CRU.
De verstrekking van deze Prospectus op enig tijdstip of de verkoop op basis hiervan aan een persoon houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in deze Prospectus vermelde informatie
ook op een later tijdstip dan de datum van deze Prospectus nog juist is. Zodra daartoe aanleiding
bestaat zullen de gegevens in deze Prospectus die van wezenlijk belang zijn worden geactualiseerd.
De verstrekking en verspreiding van deze Prospectus en de aanbieding van de aandelen kunnen,
in bepaalde rechtsgebieden, onderworpen zijn aan juridische beperkingen. GRAND CRU verzoekt eenieder die in het bezit komt van deze Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. GRAND CRU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan
ook van enige zodanige beperking door wie dan ook ongeacht of het potentiële kopers van aandelen
betreft of niet.

Verenigde Staten van Amerika
De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933 van de
Verenigde Staten van Amerika, zoals gewijzigd (de Securities Act) en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand, geleverd of anderszins vervreemd of bezwaard, direct of indirect, in de
Verenigde Staten van Amerika, hun gebiedsdelen of bezittingen, enige Staat van de Verenigde Staten
en het District van Columbia (de Verenigde Staten), tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met
Regulation S van de Securities Act of als gevolg van een ontheffing van de in genoemde wet vervatte
registratieplicht. GRAND CRU aanvaardt geen inschrijvingen van personen die zijn gevestigd in de
Verenigde Staten of handelen voor rekening of ten bate van enig persoon in de Verenigde Staten.
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Verenigd Koninkrijk
Deze Prospectus, noch enig ander document dat wordt uitgegeven in verband met de introductie
mag worden af- of doorgegeven, of anderszins ter beschikking worden gesteld aan enig persoon in
het Verenigd Koninkrijk, tenzij deze persoon behoort tot de categorie zoals omschreven in artikel
11(3) van de Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements) (‘Exemptions’) Order 1996
van het Verenigd Koninkrijk, of een persoon is aan wie het document anderszins rechtmatig mag
worden af- of doorgegeven.

Canada
De aandelen komen niet in aanmerking voor verkoop in Canada volgens een prospectus en zij
mogen niet worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, in enige provincie of enig gebiedsdeel
van Canada, behalve voor zover toegestaan op grond van een ontheffing van de toepasselijke prospectus registratievereisten en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetgeving van de
betrokken provincie of het betrokken gebiedsdeel.

Japan
De aandelen zijn en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities and Exchange Law van
Japan en mogen niet worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, in Japan of aan of voor
rekening van inwoners van Japan, behalve voor zover toegestaan op grond van een ontheffing van
de toepasselijke prospectus registratievereisten en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van Japan.
Op deze Prospectus is Nederlands recht van toepassing. Deze Prospectus verschijnt uitsluitend in
de Nederlandse taal.
Voor alle in deze Prospectus genoemde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van GRAND
CRU

en daarmee van uw belegging in GRAND CRU kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten

bieden geen garantie voor de toekomst.

Financiële bijsluiter
Voor dit product (GRAND CRU) is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product,
de kosten en de risico’s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. De financiële bijsluiter is beschikbaar ten kantore van GRAND CRU.
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DEFINITIES

De volgende begrippen uit deze Prospectus hebben de navolgende betekenis.
Definities in enkelvoud zijn ook van toepassing op meervouden en vice versa.
AANDEEL:

Aandelen met een nominale waarde van € 5.000 per stuk in het kapitaal van Grand Cru
Beleggingsmaatschappij B.V.
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS:

De algemene vergadering van aandeelhouders van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V.
AGIO:

Na de initiële uitgifte en volstorting van de aandelen van nominaal € 5.000 wordt jaarlijks
door aandeelhouders een agio gestort op de aandelen van € 5.000 per aandeel, voor het
eerst op 1 maart 2007 en voor het laatst op 1 maart 2010 (4 maal).
DIRECTIE:

De directie van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V., zijnde Wine Management B.V.
DISTRIBUTEUR:

Banken en financiële instellingen die in samenwerking met de Emittent de plaatsing van
aandelen GRAND CRU verzorgen.
EMISSIE:

De initiële uitgifte en plaatsing van aandelen zoals omschreven in deze Prospectus.
EMITTENT:

Wine Management B.V.
FINE WINE MERCHANTS B.V.:

Een honderd procent dochteronderneming van Wine Management B.V. die zich toelegt op
import en distributie van wijnen die niet behoren tot de Wijnlijst.
FONDS / GRAND CRU:

Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V.
GECOMMITTEERD FONDSVERMOGEN:

Het op enig moment door de aandeelhouders toegezegde kapitaal waarvoor zij aandelen
houden (maximaal € 30.000.000).
GESTORT FONDSVERMOGEN:

Het op enig moment door aandeelhouders gestorte deel van het door hen gecommitteerd
fondsvermogen.
HAMERPRIJS:

De prijs die totstand komt op openbare (wijn-)veilingen door middel van het elkaar vinden
van openbaar vraag en aanbod.
HET WIJNFONDS:

Een in 2001 door W.J. van Dedem Beheer B.V. opgericht beleggingsfonds met het oogmerk
om beleggingsvoordelen te behalen uit het beleggen in top rode Bordeaux wijnen.
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INSTITUTIONELE BELEGGER:

Verzamelnaam voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen,
spaarbanken en investeringsvehikels van professionele beleggers zoals bedoeld in artikel 1
van de Uitvoeringsregeling ex artikel 14 Wtb d.d. 9 oktober 1990.
KOOPLIJST:

De vooraf door middel van proefselectie door de directie samengestelde lijst van aan te
kopen wijnen.
LOOPTIJD:

Dertien jaar, te weten vanaf september 2005 tot 1 september 2018, waarna de eventueel nog
resterende portefeuille op een voor aandeelhouders optimale wijze, zo mogelijk binnen een
periode van maximaal twee jaar, zal worden verkocht dan wel in de vorm van uitdeling van
wijnen aan de aandeelhouders ter beschikking zal worden gesteld.
PROSPECTUS:

Introductiebericht tevens prospectus in de zin van de Wtb van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V., waarmee onderhavig document wordt bedoeld.
RAAD VAN COMMISSARISSEN:

De Raad van Commissarissen van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V.
STATUTEN:

De statuten van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V.
WIJNLIJST:

De lijst samengesteld uit de in 1855 geclassificeerde Médocs, de in 1996 geclassificeerde
Saint-Emilions, de in 1959 geclassificeerde Graves, de onofficieel geclassificeerde Pomerols
en een beperkte groep van daarmee gelijk te stellen overige rode en witte wijnen, dit laatste
met een maximum van 15% van het Gecommitteerd Fondsvermogen.
WINE MANAGEMENT:

Wine Management B.V. is een naar Nederlands recht op 2 augustus opgerichte besloten
vennootschap waarvan alle aandelen (indirect) worden gehouden door de directie, te weten
de heren mr W.J. Baron van Dedem, D.P.J. Baardemans RA en J.C.A. Sevenster.
Bij de oprichting van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V. is Wine Management een
Directieovereenkomst aangegaan met Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V., die hun
onderlinge verhouding regelt, de taken en verantwoordelijkheden bepaalt en de directievergoeding vastlegt. Naast de directievoering over Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V.
voert Wine Management de directie over Fine Wine Merchants B.V., een honderd procent
dochtervennootschap van Wine Management B.V.
WTB:

Wet toezicht beleggingsinstellingen.
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KERNINFORMATIE

•

GRAND CRU

is een beleggingsinstelling opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te

Utrecht met haar kantoor in Utrecht.
•

GRAND CRU

kwalificeert voor de status van Fiscale Beleggingsinstelling in de zin van artikel 28

van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
•

GRAND CRU

is een open-end beleggingsinstelling als bedoeld in de Wtb.

•

GRAND CRU

zal haar vermogen hoofdzakelijk beleggen in een geselecteerd aantal rode

Bordeauxwijnen. De directie zal steeds een keuze maken uit de in 1855 geclassificeerde
Médocs, de in 1996 geclassificeerde Saint-Emilions, de in 1959 geclassificeerde Graves,
de onofficieel geclassificeerde Pomerols en/of een beperkte groep van daarmee gelijk te
stellen rode en witte overige wijnen, dit laatste met een maximum van 15% van het Gecommitteerd Fondsvermogen (zie Appendix II: de Wijnlijst).
•

Niet in wijn belegde gelden zullen door GRAND CRU worden belegd in rentedragende euro
cashproducten (zoals deposito’s).

•

GRAND CRU

richt zich ten behoeve van haar aandeelhouders op vermogensgroei. GRAND CRU

verwacht dat de intrinsieke waarde door de strenge selectie van de wijnen en het actieve
beheer van de portefeuille tenminste 15% op jaarbasis kan stijgen. Deze verwachting is op
basis van in het verleden behaalde rendementen reëel, doch biedt geen enkele zekerheid
voor de rendementen van GRAND CRU. Een nadere onderbouwing van de rendementsverwachting is opgenomen in de Financiële Bijsluiter.
•

Door zorgvuldige analyse en selectie, actief beheer van de portefeuille en spreiding van het

•

GRAND CRU

Fondsvermogen tracht GRAND CRU de risico’s voor haar aandeelhouders te beperken.
kent drie te onderscheiden perioden van haar bestaan (opbouw-, consolidatie-

en afbouw-/liquidatiefase) en wordt in principe per 1 september 2018 geliquideerd, waarmee
de looptijd dertien jaar bedraagt.
•

GRAND CRU

zal tijdens de afbouw-/liquidatiefase (vanaf 1 september 2013) jaarlijks de

inkomsten en gerealiseerde winsten uit verkopen van wijnen na aftrek van de kosten en
gerealiseerde beleggingsverliezen in contanten uitkeren aan de aandeelhouders. In de jaren
daarvoor zal GRAND CRU binnen acht maanden na afloop van het boekjaar tenminste een
bedrag gelijk aan de fiscale uitdelingsverplichting uitkeren aan haar aandeelhouders.
Gerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen kunnen mogelijk worden toegevoegd
aan de fiscale herbeleggingreserve.
•

Aandeelhouders krijgen tijdens de afbouw-/liquidatiefase (vanaf 1 september 2013) de
mogelijkheid om eventuele door hen te ontvangen contante uitkeringen aan te wenden voor
de aankoop van door GRAND CRU in voorraad gehouden wijnen.
De directie zal hiertoe, gehoord de Raad van Commissarissen, aanbiedingen doen waarbij de
prijs gedurende 30 dagen gelijk zal zijn aan de laatst gedane hamerprijs, te verhogen met de
veilingkosten die GRAND CRU op veilingen verschuldigd zou zijn.
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•

Wijnen die na 1 september 2018 nog in portefeuille worden gehouden, zullen allereerst door
middel van een interne veiling aan de aandeelhouders te koop worden aangeboden waarbij
de minimumprijs gelijk is aan de hoogste laatst gerealiseerde hamerprijs, te verhogen met de
veilingkosten die GRAND CRU op veilingen verschuldigd zou zijn. Niet intern geveilde wijnen
zullen als liquidatie-uitkering in contanten (na externe veiling) of als zodanig in flessen aan
aandeelhouders worden uitgekeerd waarbij de hoogste laatst gerealiseerde hamerprijs op
een gerenommeerde openbare veiling als verrekenprijs wordt gehanteerd.

•

GRAND CRU

is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder notering ter

beurze. De verhandelbaarheid van de aandelen is aan beperkingen onderhevig.
•

GRAND CRU

streeft naar een maximale initiële omvang van 1.200 geplaatste aandelen, elk

nominaal groot € 5.000 met een daarop te storten agio van € 20.000. Dit agio wordt in vier
jaarlijkse tranches van € 5.000 gestort, voor het eerst op 1 maart 2007 en voor het laatst op
1 maart 2010.
•

De minimum inleg voor Institutionele Beleggers bedraagt € 1.000.000, initieel € 200.000
nominaal met vier jaarlijkse agiostortingen van € 200.000 elk. De minimum inleg voor
Particuliere Beleggers bedraagt 1 aandeel van € 25.000, initieel € 5.000 nominaal met vier
jaarlijkse agiostortingen van € 5.000 elk. Zie ‘Fondsvermogen, kapitaal en aandelen’.
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ALGEMENE INFORMATIE

Juridische structuur
Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht.
De vennootschap is opgericht bij akte d.d. 25 augustus 2005, verleden voor notaris mr. K.H.J. Flink
te Utrecht. De vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
te Utrecht onder dossiernummer 30205576.
De statuten zijn als Appendix IV aan deze Prospectus toegevoegd en maken een integraal deel uit
van deze Prospectus.

Adres
Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V.
Bezoekadres: Biltstraat 106
3572 BJ Utrecht
030-2735655 (telefoon)
030-2712843 (telefax)
email: info@grandcrubv.nl
www.grandcrubv.nl
Postadres:
Postbus 13150
3507 LD Utrecht

Directie
Wine Management B.V.
De directie van Wine Management B.V. wordt gevormd door de heren:
Mr W.J. Baron van Dedem,
D.P.J. Baardemans RA,
J.C.A. Sevenster
Voor een beknopt Curriculum Vitae van de directieleden wordt verwezen naar Appendix I van
deze Prospectus.
Wine Management B.V. voert tevens de directie over Fine Wine Merchants B.V.
Het gekozen adres van de directie is het kantooradres van GRAND CRU.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen zal bestaan uit drie leden en wordt benoemd door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V.
Bij oprichting van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V. is tot commissaris benoemd:
De heer E. (Erik) P.J.M. Sauter (59)
Het gekozen adres van de Raad van Commissarissen is het kantooradres van GRAND CRU.
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Bankrelatie
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Postbus 472
3700 AL Zeist
rekeningnummer: 26.02.98.670

Fiscaal adviseur
Clifford Chance Limited Liability Partnership
Droogbak 1a
1013 GE Amsterdam

Accountants
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Deloitte Accountants B.V.
Postbus 826
8901 BP Leeuwarden

Notaris
Hermans & Schuttevaer Notarissen
Maliebaan 81
3581 CG Utrecht
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ARGUMENTEN VOOR EEN
BELEGGING IN GRAND CRU

De beleggingsomgeving voor de Nederlandse particuliere belegger is de laatste vijf jaar sterk veranderd. De macro-economische omstandigheden in de Westerse wereld, het uiteenspatten van de
‘Internetzeepbel’, ‘9-11’ en enkele omvangrijke boekhoudschandalen maken het voor beleggers
minder aantrekkelijk om te beleggen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. Als gevolg
van de daling van de kapitaalmarktrente zijn de rendementen op beleggingen in renteproducten,
zoals obligaties, sterk gedaald. Hierdoor ontstaat in toenemende mate vraag naar beleggingen in
‘harde assets’ zoals wijn. GRAND CRU kenmerkt zich als een ‘alternatieve belegging’ die in mindere
mate afhankelijk is van macro-economische factoren, sentimenten en ondernemingsprestaties van
derden dan de financiële markten, zoals de aandelenbeurzen. GRAND CRU belegt direct in wijn.
De consumptie van wijn laat langjarig een stijging zien met verschuivingen in volumes over de verschillende continenten, zowel qua land van herkomst als qua consumptie. De wereldwijde vraag
naar topwijnen uit de Bordeauxstreek overtreft echter het aanbod vele malen, waardoor een permanente schaarste zorgdraagt voor over het algemeen steeds stijgende prijzen naarmate deze wijnen
ouder (en beter drinkbaar) worden.
koopt een mix van wijnen, uitsluitend van grand cru kwaliteit en voornamelijk geprodu-

GRAND CRU

ceerd in de Bordeauxstreek. Deze wijnen worden aan GRAND CRU geleverd en onder haar beheer
onder optimale condities en verzekerd tegen actuele waarde opgeslagen. De wijnen worden bij
voorkeur jong en ‘en primeur’ ingekocht bij Franse négociants en vooruitbetaald tegen afgifte van
bankgaranties. De aangekochte wijnen worden 12 tot 24 maanden na aankoop fysiek geleverd aan
GRAND CRU.

Na enige jaren van rijping zullen wijnen door waardestijging in aanmerking komen om

te worden verkocht via alle reguliere distributiekanalen in de wereld, waaronder de gerenommeerde
veilinghuizen. Gedurende de opbouw- en consolidatiefase kan de verkoopopbrengst worden herbelegd in wijnen, daarna, in de afbouw-/liquidatiefase, worden de middelen aangewend om aan de
aandeelhouders uit te keren. De rendementsdoelstelling bedraagt tenminste 15% op jaarbasis over
het Gestort Fondsvermogen, gerekend over de gehele looptijd.
De heren Van Dedem en Sevenster hebben in de afgelopen jaren op succesvolle wijze ervaring
opgedaan met het beleggen in kwalitatief hoogwaardige rode wijn uit de Bordeauxstreek, onder meer
in Het Wijnfonds dat thans de inkoopfase heeft afgesloten waardoor geen conflict of interest kan
ontstaan tussen GRAND CRU en Het Wijnfonds. Tussen GRAND CRU en Het Wijnfonds zullen nimmer
onderling transacties worden verricht.
Een van de meest bepalende factoren voor het realiseren van de beoogde rendementsdoelstelling is
de mate waarin GRAND CRU er in zal slagen toegang te houden tot de relatief gesloten wijnmarkt in de
Bordeauxstreek en de mogelijkheid om de geselecteerde topwijnen in voldoende hoeveelheden te
kunnen aankopen. De directie beschikt over langjarige ervaring in de Franse wijnmarkt en beschikt
over voldoende contacten en inkoopposities (allocaties) bij négociants in Bordeaux en daarbuiten
om de toegang tot de veel gevraagde topwijnen zeker te stellen. GRAND CRU is een aantrekkelijke
partner voor de grotere Franse leveranciers vanwege haar ruime financiële armslag, de doorlopende
en meerjarige inkoopbehoefte en korte beslissingslijnen.
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Door spreiding van de jaargangen, de châteaux en de leveranciers wordt het risico voor de beleggers
in GRAND CRU beperkt.
De directie (Wine Management B.V.) zal zich inspannen om in haar dochteronderneming Fine Wine
Merchants B.V. (www.wijndomein.com) wijnen die niet behoren tot de Wijnlijst te importeren en ter
verkoop aan te bieden, waarbij aan de aandeelhouders in GRAND CRU een exclusief voorkeursrecht
wordt toegekend deze wijnen te kopen tegen de kostprijs inclusief de inkoopkosten, verhoogd met
een maximale marge van 15%.
Er zullen nimmer transacties van welke aard dan ook tussen GRAND CRU en Fine Wine Merchants
plaatsvinden en Fine Wine Merchants zal zich tot 1 september 2013 onthouden van import en/of
distributie van wijnen behorende tot de Wijnlijst, zulks ter uitsluiting van iedere mogelijkheid tot een
conflict of interest.
De directie weet zich bijgestaan door een Raad van Commissarissen. De leden worden benoemd
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voor zover een commissaris zelf actief in de
wijnmarkt betrokken is, zal deze op geen enkele wijze in concurrentie mogen treden met het Fonds.
GRAND CRU

kwalificeert voor de status van Fiscale Beleggingsinstelling. Voor de particuliere

Nederlandse belegger behoort een belegging in GRAND CRU veelal tot de zogenaamde ‘Box III’.
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BELEGGINGSBELEID GRAND CRU
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ALGEMEEN

Teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de kansen op de markt voor topwijnen
hebben de initiatiefnemers besloten een beleggingsinstelling in wijn op te richten genaamd
GRAND CRU. Het is voor nieuwe toetreders tot de wijnmarkt bijzonder moeilijk om in voldoende volume toegang te krijgen tot de zeer schaarse topwijnen. GRAND CRU kan voortbouwen
op de door middel van Het Wijnfonds opgebouwde uitstekende contacten met voornamelijk
Franse leveranciers van topwijnen, waardoor een zekere mate van zekerheid wordt
gekregen over de mogelijkheden om in voldoende aantallen de zeer schaarse kwalitatief
meest hoogwaardige wijnen te kunnen aankopen. GRAND CRU onderscheidt zich van andere
beleggingsvormen in wijn door de ervaring van de directie, de omvang van het fondsvermogen, de fysieke aanwezigheid en eigendom van de wijnen in portefeuille en de mogelijkheid voor aandeelhouders om een deel van hun ontvangen contante dividend aan te wenden voor de aankoop van door GRAND CRU in voorraad gehouden wijnen.
GRAND CRU richt zich op vermogensgroei ten behoeve van haar aandeelhouders. De rende-

mentsontwikkeling van het fonds is voornamelijk afhankelijk van de waardeontwikkeling
van de in portefeuille genomen wijnen, de mogelijkheid deze wijnen tegen aantrekkelijke
prijzen in voldoende volume aan te kunnen kopen en na enkele jaren van opslag onder
uitstekende condities tegen goede prijzen weer te kunnen verkopen. Door middel van de
inbreng van de expertise van de directie en actief management van de beleggingsportefeuille beoogt GRAND CRU een rendement te behalen van minimaal 15% op jaarbasis
over het Gestort Fondsvermogen, berekend over de gehele looptijd van het Fonds.
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DE WIJNMARKT
EN DE WERKWIJZE

Naast het selectieproces zoals hierna onder ‘Selectie’ wordt omschreven, is de relatie met
een aantal Franse négociants van belang om de geselecteerde wijnen in voldoende volume
aan te kunnen kopen. Hiertoe onderhoudt de directie doorlopend nauwe contacten met een
groep van ongeveer vijftien, meest grotere, négociants in Bordeaux en omstreken. In de
‘primeur campagne’ komen de châteaux één voor één met hun prijs naar de markt en wordt
de wijn via de négociants te koop aangeboden.
In goede wijnjaren is de topwijn soms binnen een uur geheel uitverkocht, waardoor het van
groot belang is om goede contacten te onderhouden met de leveranciers.
Indien eenmaal een bepaalde wijn in een jaar is gekocht, ontstaat in principe het recht om
het jaar daarna dezelfde wijn in een zelfde volume weer aan te kopen, een zogenaamde
‘allocation’. De directie kan inmiddels beschikken over ruime ‘allocations’ van vele top
Bordeauxwijnen. In de maanden mei en juni worden de aankopen verricht en, afhankelijk
van de betalingscondities, in dat jaar ook vooruit betaald. De grote wijnen van Bordeaux
worden circa twee jaar na het oogsten gebotteld en afgeleverd door de châteaux.
Voor het transport van wijn wordt gebruik gemaakt van in wijntransport gespecialiseerde
transportbedrijven. De wijn is tijdens het transport verzekerd tegen verlies en diefstal.
De wijn wordt opgeslagen bij in wijnopslag gespecialiseerde bedrijven en verzekerd tegen
actuele waarde tegen de risico’s van brand, verlies, diefstal, breuk en waterschade.
De klimatologische omstandigheden van opslag zijn ideaal, een temperatuur die mag variëren tussen 12 en 16 graden Celsius bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 70 en 85%.
De kosten van transport, verzekering en opslag komen ten laste van GRAND CRU. Bij verkoop
worden de wijnen uit de opslag direct geleverd aan de koper of, in geval van veiling, overgedragen aan het veilinghuis. Met de grotere en gespecialiseerde (wijn-)veilinghuizen zijn
afspraken gemaakt omtrent de in rekening te brengen kosten en commissies.
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BELEGGINGSBELEID

GRAND CRU hanteert een beleggingsmix van vooraf geselecteerde wijnen. De directie dient

een keuze te maken uit de in de Wijnlijst (Appendix II) opgenomen wijnen en/of een daarmee gelijk te stellen groep van andere (bijzondere) wijnen. De directie zal bij voorkeur
wijnen aankopen in de zogenaamde ‘primeur campagne’ in het jaar van uitkomst van de
wijnen. De aan te kopen wijnen zullen door de hierna te omschrijven ‘Selectie’ uit de
‘Wijnlijst’, grotendeels rechtstreeks in Frankrijk worden aangekocht. Indien in enig jaar
onvoldoende wijn aangekocht kan worden tegen aantrekkelijke prijzen, dan kunnen overtollige liquiditeiten worden belegd in rentedragende euro cashproducten bij gerenommeerde
financiële instellingen. De overtollige liquiditeiten in enig jaar zullen in het daarop volgende
jaar zo veel mogelijk worden aangewend voor herbelegging in wijn.
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SELECTIE

Het uiteindelijk te behalen rendement wordt in grote mate bepaald door de selectie vooraf
van de aan te kopen wijnen en de mogelijkheden om deze wijnen ook daadwerkelijk in
voldoende volume aan te kopen tegen aantrekkelijke prijzen. De directie zal jaarlijks in het
voorjaar de proeverij van de Union des Grands Crus in Bordeaux bezoeken en de daar
gepresenteerde (primeur-)wijnen beoordelen. Daarnaast zal een aantal belangrijke châteaux
individueel worden bezocht en de wijn ter plaatse met de eigenaar en/of keldermeesters
worden geproefd en beoordeeld. Het zijn vooral de wijnen die in het verleden bewezen
hebben na jaren van rijping aanzienlijk in waarde toe te nemen, die getoetst worden op
bekende criteria als kleur, geur, fruit en tannine en vooral op houdbaarheid en ontwikkelingspotentieel. Uit deze voorjaarsproeverijen ontstaat een voorselectie van ongeveer 30
tot 35 wijnen die zich kwalificeren om opgenomen te worden in de beleggingsportefeuille.
Na afloop van de proeverij van de Union des Grands Crus worden de proefnotities van de
‘gerenommeerde proevers’ gepubliceerd.
De meningen van vooraanstaande proevers zoals James Suckling van Wine Spectator,
Robert Parker van Wine Advocate en de onafhankelijke Jancis Robinson wegen mee in de
uiteindelijk door de directie vast te stellen Kooplijst van ongeveer 20 tot 25 wijnen.
De prioriteit binnen de Kooplijst wordt bepaald door het historische track record van een
wijn voor wat betreft de waardeontwikkeling. Deze Kooplijst wordt gecommuniceerd met de
leveranciers.
De wijnmarkt in Bordeaux heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot een vrij gesloten
circuit van courtiers en négociants enerzijds en châteaueigenaren anderzijds. Qua beleggingskeuze zou het hoogste rendement kunnen worden behaald door uitsluitend te beleggen
in de wijnen van de circa tien algemeen erkende top châteaux. De markt werkt echter zo
dat het uitsluitend mogelijk is om deze tien wijnen aan te kopen indien ook andere wijnen
worden aangekocht. GRAND CRU zal grotere volumes van andere wijnen dienen aan te kopen
om toegang tot de top 10 wijnen te verkrijgen en te behouden. Deze andere wijnen zullen
eveneens uitsluitend behoren tot de vooraf gemaakte selectie (Kooplijst) en alle van grand
cru kwaliteit zijn.
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STRATEGIE

De beleggingsstrategie wordt gedreven door het begrip ‘schaarste’, het spanningsveld tussen vraag en aanbod, dat de waarde van wijn bepaalt. De hoeveelheid te produceren wijn
in de Bordeauxstreek is gelimiteerd en kan als gevolg van klimatologische invloeden per
jaar naar boven of naar beneden afwijken. In tegenstelling tot veel andere wijnlanden is het
in Frankrijk thans niet toegestaan om de wijngaarden te beregenen in geval van droogte of
nachtvorst. De vraag naar Bordeauxwijnen van grand cru kwaliteit overtreft het aanbod in
nagenoeg alle jaren na 1945. Slechts in enkele jaren (waaronder 1971, 1972, 1974, 1997
en 2001) bleef de vraag achter bij het aanbod, soms vanwege een misoogst, soms ook vanwege de te hoge vraagprijzen van de producenten. Ook valutaire ontwikkelingen kunnen van
invloed zijn op de vraag naar wijn. In 2001 zagen de in euro’s inkopende Amerikaanse
inkopers de 30% prijsdaling van de wijn ten opzichte van het topjaar 2000 niet terug als
gevolg van een ten opzichte van de dollar 30% gestegen euro. Zij kochten dan ook in 2001
slechts zeer beperkt in waardoor grote voorraden Bordeauxwijnen onverkocht bleven. Hoe
schaarser de wijn in een jaargang is, hoe aantrekkelijker de wijn is om opgenomen te worden in de beleggingsportefeuille van GRAND CRU.
GRAND CRU beïnvloedt deze schaarste zelf positief door een deel van de toch al schaarse

wijn uit de markt te nemen, niet direct door te verkopen aan de handel of de consument,
maar deze wijnen gedurende vijf tot tien jaar op te slaan en daarna geleidelijk en in kleine
volumes weer vrij te geven aan de (consumenten-)markt. Een ander belangrijk aspect ten
aanzien van de waardeontwikkeling van wijn is dat bepaalde wijnen van een specifieke
jaargang als gevolg van consumptie in steeds afnemende mate beschikbaar zullen zijn voor
de consument die deze wijn zoekt en aldus steeds schaarser wordt. Ook het consumentengedrag is van invloed op de waardeontwikkeling van wijn. In Europa, Azië en de Verenigde
Staten van Amerika neemt de jaarlijkse hoeveelheid geconsumeerde wijn per hoofd van de
bevolking toe waarbij het relatieve deel van in Frankrijk geproduceerde wijnen afneemt.
De vraag naar de meest gerenommeerde Bordeauxwijnen blijft daarbij onverminderd groter
dan het aanbod, al zijn jaarlijks soms grote verschuivingen over de continenten zichtbaar.
De directie van GRAND CRU zal permanent de markt en vooral de prijsbewegingen volgen in
de meest vooraanstaande wijnlanden in Europa, Azië en in de Verenigde Staten van
Amerika. Ervaringen opgedaan in het verleden wijzen uit dat de grootste relatieve (in tijd
gemeten) waardestijging zich voordoet in de eerste acht jaar na beschikbaar komen van de
wijn. Periodiek zal de directie de wijnen in portefeuille beoordelen op hun waardeontwikkeling en deze afzetten tegen de naar haar beste inschatting nog te verwachten
waardetoename in de nabije toekomst. Die wijnen in portefeuille die naar het oordeel van
de directie op enig moment niet (meer) verwacht worden verder in waarde te stijgen of
al zodanig in waarde zijn gestegen dat het optimale rendement kan worden gerealiseerd,
komen in aanmerking voor verkoop, ook indien dit voor het begin van de afbouw-/liquidatiefase is.
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RESTRICTIES

GRAND CRU kent naast investeringscriteria ook de navolgende investeringsrestricties:

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
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Er wordt nagenoeg uitsluitend belegd in wijnen behorende tot de Wijnlijst.
Er wordt naar gestreefd tenminste 90% van het Gestort Fondsvermogen te beleggen
in rode Bordeauxwijn van grand cru kwaliteit.
Er zal ook in andere dan de in de Wijnlijst genoemde wijnen kunnen worden belegd.
De omvang van deze beleggingen zal evenwel niet groter zijn dan 15% van het
Gecommitteerd Fondsvermogen.
Eventuele overtollige liquiditeiten (meer dan € 100.000) zullen in rentedragende
euro cashproducten worden belegd bij gerenommeerde financiële instellingen.
Er zal geen belang worden genomen in een wijn van een zelfde jaargang van één
château dat groter is dan 10% van het Gecommitteerd Fondsvermogen in geval van
premiers grands crus of 5% in alle andere gevallen.
In de afbouw-/liquidatiefase (na 1 september 2013) is het GRAND CRU niet meer toegestaan om wijnen aan te kopen voor belegging.
Ter tijdelijke financiering kan GRAND CRU tot maximaal 20% van de fiscale boekwaarde van de beleggingen leningen opnemen ten behoeve van de voorfinanciering
van aan te kopen wijnen en/of ter financiering van eventuele inkoop van eigen aandelen door GRAND CRU.
Bij gebruikmaking van de termijnmarkt voor wijn (Parijs) zullen geen open posities
worden aangegaan.
Ter zekerstelling van de nakoming van de leverantieplicht van Franse verkopers
zullen alle facturen met een tegenwaarde van meer dan € 10.000 (tienduizend euro)
worden afgedekt middels daartoe te stellen bankgaranties (‘Performance Bonds’) door
de bank van de betreffende leverancier. Op de overige leveranciers zullen jaarlijks
kredietinformaties worden getrokken bij gerenommeerde instanties zoals Graydon.
Teneinde ten alle tijde aan de inkoopverlichtingen van eigen aandelen door GRAND
CRU te kunnen voldoen, zal of 5% van het Gestort Fondsvermogen in liquide middelen
worden aangehouden of de tegenwaarde daarvan worden geblokkeerd onder de
kredietfaciliteit van 20% van de fiscale boekwaarde van de beleggingen.

GRAND CRU

DESINVESTERINGSBELEID

Uit analyse van de waardeontwikkeling van de top rode Bordeauxwijnen van de jaargangen
1950 tot 1998 blijkt dat de waardeontwikkeling van deze topwijnen zich het snelst voordoet
in de eerste acht jaar na uitkomst. Daarna neemt de waarde nog wel toe maar niet meer zo
snel als in de eerste acht jaar. De recordprijzen die op wijnveilingen worden bereikt, betreffen nagenoeg altijd enkele flessen van zeer oude en uitzonderlijk goede wijnen. Deze wijnen
worden dan voornamelijk door verzamelaars gekocht. Het is bijvoorbeeld bekend dat een
oudere fles Château d’Yquem, een zeer kostbare Sauternes met een zeer kleine productie,
vaak enkele malen van eigenaar wisselt tegen steeds hogere prijzen en zelden daadwerkelijk wordt geconsumeerd.
De beleggingsportefeuille wordt periodiek door de directie beoordeeld op mogelijkheid
van verkoop. Indien naar het oordeel van de directie een bepaalde wijn hetzij zodanig in
waarde is gestegen dan wel de verwachte waardestijging onvoldoende is, kunnen wijnen in
aanmerking komen voor verkoop. De verkoop van wijnen uit portefeuille vindt gedurende de
opbouw- en consolidatiefase (tot 1 september 2013) plaats aan door de directie te bepalen
derden. In de afbouw-/liquidatiefase (na 1 september 2013) kan de directie, gehoord de
Raad van Commissarissen, aanbiedingen doen aan aandeelhouders om, gedurende maximaal 30 dagen na de laatst gehouden gerenommeerde wijnveiling, wijnen uit portefeuille
aan te kopen tegen de op die wijnveiling gehanteerde hamerprijzen, te verhogen met de
veilingkosten die GRAND CRU verschuldigd zou zijn. Aan het slot van de afbouw-/liquidatiefase (na 1 september 2018) zullen de op dat moment nog in voorraad gehouden wijnen
allereerst door middel van een interne veiling aan de aandeelhouders te koop worden aangeboden, waarbij de minimumprijs gelijk is aan de hoogste laatst gerealiseerde hamerprijs
op een gerenommeerde openbare veiling. Niet intern geveilde wijnen zullen als liquidatieuitkering in contanten (na externe veiling) of in wijn aan aandeelhouders worden uitgekeerd
waarbij de hoogste laatst gerealiseerde hamerprijs op een gerenommeerde openbare veiling
vermeerderd met de veilingkosten die GRAND CRU verschuldigd zou zijn, als verrekenprijs
wordt gehanteerd.
Dit (des-)investeringsbeleid zal slechts worden gewijzigd nadat de aandeelhouders de
gelegenheid is geboden over een voorgestelde wijziging een oordeel uit te spreken.
Het beleggingsbeleid kan uitsluitend worden herzien door een gekwalificeerde tweederde
meerderheid van de aandeelhouders, op voorstel van de directie en met instemming van de
Raad van Commissarissen.
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LOOPTIJD

GRAND CRU kent drie fasen, een opbouwfase, een consolidatiefase en een afbouw-/liquidatie-

fase. In de opbouwfase (tot 1 september 2010) zal GRAND CRU zo mogelijk alle beschikbare
liquiditeiten aanwenden voor het verwerven van interessante beleggingen in de uit de Wijnlijst jaarlijks te selecteren wijnen. In de consolidatiefase, van 1 september 2010 tot
1 september 2013, zal GRAND CRU, afhankelijk van de markt- en prijsomstandigheden,
beslissen over het kopen, aanhouden dan wel verkopen van wijnen in portefeuille. Indien
nog liquiditeiten beschikbaar zijn uit nog niet belegde middelen uit het Gecommitteerd
Fondsvermogen en/of uit opbrengsten van verkopen, dan kan de directie tot 1 september
2013 besluiten alsnog te investeren in wijnen.
In de afbouw-/liquidatiefase, vanaf 1 september 2013 tot 1 september 2018, zal GRAND CRU
de portefeuille afbouwen door middel van het verkopen van de wijnen en de opbrengsten in
contanten of in wijn uitkeren aan de aandeelhouders. In deze periode zal geen wijn meer
worden aangekocht.
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RISICOPROFIEL

Aan een belegging in GRAND CRU zijn risico’s verbonden. Hoewel het beleggingsmodel van GRAND CRU
zodanig is gekozen dat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt, kunnen de volgende risico’s worden onderscheiden:
•

Wijn is een niet onbeperkt houdbaar natuurproduct. De beleggingsportefeuille van GRAND CRU
zal worden gespreid over een selectie van wijnen die nagenoeg alle behoren tot de vooraf
opgestelde Wijnlijst. De in de Wijnlijst opgenomen wijnen zijn afkomstig van producenten
(châteaux) die jaarlijks (onder jaartal) slechts een beperkte hoeveelheid hectoliters wijn (kunnen) produceren. Het jaarlijks aantal te produceren hectoliters wijn per producent en de
kwaliteit van de wijn zijn sterk afhankelijk van externe factoren, waarbij weersomstandigheden van doorslaggevende betekenis zijn.

•

In de selectie van de jaarlijks in te kopen wijnen schuilt het risico dat verkeerde keuzes
worden gemaakt. In de regel tracht GRAND CRU dit risico te beperken doordat de directie
nagenoeg alle wijnen zelf vooraf zal proeven en beoordelen. Voorts worden de risico’s beperkt
doordat de directie zich bij de selectie van de wijnen aan de vooraf opgestelde investeringscriteria houdt. Tenslotte zal het oordeel van de meest vooraanstaande wijnproevers en wijnschrijvers worden meegewogen in het selectieproces.

•

De toekomstige waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille van GRAND CRU wordt enerzijds beïnvloed door de kwaliteit en productiehoeveelheid van de wijnen en anderzijds door
macro-economische factoren, consumentengedrag en valutaontwikkelingen. Ook mondiale
verschuivingen in productiemogelijkheden, volumes en kwaliteit van wijn van de traditionele
landen in Europa naar Australië, Amerika en Zuid-Afrika kunnen op de waardeontwikkeling
van invloed zijn. Een zorgvuldige en evenwichtige spreiding van de portefeuille vermindert
het rendementsrisico op de belegging, maar het is geen garantie voor een positieve waardeontwikkeling van het aandeel GRAND CRU.

•

De wijn wordt door de producenten verkocht in het jaar na productie terwijl de wijn nog op
fusten rijpt. GRAND CRU zal de eerste verkoopperiode, de primeur campagne, zo veel mogelijk
benutten om wijnen aan te kopen en, volgens usance, vooruit te betalen. Levering van aangekochte wijnen vindt 12 tot 24 maanden na de primeur campagne plaats. Het risico bestaat
dat leveranciers niet aan hun leveringsverplichting voldoen en dat het vooruitbetaalde bedrag
teruggevorderd moet worden. Ter zekerstelling van de levering van de vooruit betaalde wijnen
of de terugbetaling in geval van niet-levering worden daarom voor facturen met een tegenwaarde van meer dan € 10.000 bankgaranties (‘Performance Bonds’) ter hoogte van de
inkoopfactuur verkregen van de banken van de Franse leveranciers. Op de overige leveranciers worden jaarlijks kredietinformaties getrokken..

•

De wijnen in portefeuille worden onder klimatologisch optimale omstandigheden opgeslagen.
Deze wijnen zijn op basis van actuele waarde verzekerd tegen verlies, brand, diefstal en
waterschade. Ook tijdens transport naar en vanuit de voorraad zijn de wijnen tegen actuele
waarde verzekerd tegen deze risico’s.

•

Thans bestaan vele mogelijkheden om de in portefeuille genomen wijnen na enige jaren weer
te verkopen. Zowel de reguliere distributiekanalen voor levensmiddelen als gespecialiseerde
veilinghuizen zijn potentiële toekomstige kopers. Hoewel daartoe thans geen indicaties

22

GRAND CRU

bestaan, is het niet zeker of deze kopers de komende jaren beschikbaar en geïnteresseerd
zullen blijven.
•

De belastingwetgeving, de interpretatie, dan wel de toepassing ervan in relatie tot GRAND CRU
en/of haar beleggingen, kunnen gedurende de looptijd veranderen. Daarbij bestaat er geen
garantie dat eventuele veranderingen in de wet- en regelgeving de resultaten van GRAND CRU
niet op directe dan wel indirecte wijze zouden kunnen beïnvloeden.

•

De aandelen zijn niet verhandelbaar op een (effecten-)beurs. Een belegging in GRAND CRU
is een lange termijn belegging in een open-end beleggingsinstelling als bedoeld in de Wtb.
GRAND CRU

heeft een looptijd van 13 jaar tot 1 september 2018. Vanwege de aard van de

beleggingen mag worden verwacht dat beleggers in GRAND CRU voor de volledige periode aandeelhouder zullen blijven. Toch is het voor participanten in principe mogelijk hun aandelen
tussentijds te verhandelen. De statuten bevatten omtrent de verhandelbaarheid beperkende
bepalingen.
•

Het beheer van de portefeuille en de directievoering over GRAND CRU zijn in handen van Wine
Management B.V. Het succes van GRAND CRU is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de directie. Er bestaat geen garantie dat personen uit de huidige directie gedurende
de looptijd werkzaam blijven bij GRAND CRU. Er bestaat de mogelijkheid dat er een verschil
van inzicht ontstaat tussen de directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
GRAND CRU

en/of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wine Management B.V.

die leidt tot het ontslag van de directie, of van personen uit de huidige directie. Dit heeft tot
gevolg dat de personen die de huidige directie vormen uit hun functie kunnen worden gezet.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is gerechtigd tot schorsing of ontslag van de
directie.
•

Door GRAND CRU gegenereerde rendementen kunnen onvoldoende zijn om de beleggers op
een adequate wijze te compenseren voor de beleggings- en financiële risico’s die zij dragen.
Aandeelhouders kunnen hun investering in GRAND CRU volledig of ten dele verliezen. Door
wijzigende omstandigheden van interne en externe aard kunnen investeringen van GRAND
CRU

•

zich anders ontwikkelen dan thans is te voorzien.

Door GRAND CRU in portefeuille gehouden wijnen worden fysiek aangehouden. De kans
bestaat dat bij liquidatie aan het einde van de looptijd tot fysieke levering van de resterende,
niet extern verkochte wijnen aan de aandeelhouders wordt overgegaan door middel van de
hiervoor onder Desinvesteringsbeleid beschreven procedure.

•

Voor alle in deze Prospectus genoemde (verwachte) rendementen geldt dat de waarde
van GRAND CRU en daarmee van een belegging in GRAND CRU kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Eenieder moet dergelijke overwegingen en potentiële risico’s zorgvuldig betrekken in het besluitvormingsproces om in
GRAND CRU
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deel te nemen.

GRAND CRU

FONDSVERMOGEN, KAPITAAL
EN AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal van GRAND CRU bedraagt thans nominaal € 500.000 en is verdeeld in
100 aandelen van elk nominaal € 5.000. De aandelen luiden op naam en er zijn geen aandeelbewijzen uitgegeven. Bij de oprichting zijn 50 aandelen geplaatst bij Wine Management B.V.
GRAND CRU

houdt een Register van Aandeelhouders als genoemd in artikel 11 van de statuten bij.

Na deponering bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van een daartoe strekkend
besluit van de directie, zal het maatschappelijk kapitaal van GRAND CRU worden verhoogd tot
€ 6.000.000, verdeeld in 1.200 aandelen van elk nominaal € 5.000.

Terzake van de introductie zullen maximaal 1.150 (eenduizendeenhonderdvijftig) aandelen in GRAND
CRU

worden geplaatst en 50 (vijftig) aandelen, die thans door Wine Management worden gehouden,

worden herplaatst. Ook deze aandelen luiden op naam en er zullen terzake geen aandeelhoudersbewijzen worden uitgereikt. De aandeelhouders zullen worden ingeschreven in het Register van
Aandeelhouders.
Bij de initiële plaatsing van de aandelen in GRAND CRU dient de nominale waarde per aandeel van
€ 5.000 te worden volgestort onder de verplichting van de aandeelhouder om in de vier daar-

opvolgende jaren per aandeel steeds € 5.000 per jaar agio te storten. Deze vier agiostortingen zijn
verschuldigd in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, steeds per 1 maart van het betreffende jaar.
Per 1 maart 2010 is op ieder aandeel dan in totaal een bedrag van € 25.000 gestort. Terzake van
een niet tijdige storting van de verschuldigde agio zal een boeterente worden berekend van 1%
per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden gerekend.
Bij een eventuele overgang of overdracht van een aandeel, waarop de bedongen agio nog niet
volledig is gestort, gaat de verplichting tot storting van de bedongen agio over op de verkrijger van
het aandeel. De oorspronkelijke aandeelhouder blijft echter hoofdelijk jegens GRAND CRU aansprakelijk totdat de gehele stortingsverplichting van € 25.000 per aandeel is voldaan. Indien de volledige
initiële plaatsing van 1.200 aandelen in GRAND CRU wordt geplaatst, bedraagt het maximale Gecommitteerd Fondsvermogen € 30 miljoen.
Voor de details over de rechten van de aandelen wordt verwezen naar de statuten.
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VERHANDELBAARHEID
VAN AANDELEN

GRAND CRU

is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en heeft een zogenaamde

’open-end’ structuur. De aandelen GRAND CRU zijn niet aan enige beurs genoteerd of verhandelbaar
en na de initiële plaatsing is de aan- en verkoop van aandelen aan statutaire restricties onderhevig.
De aan- en verkoop van aandelen behoeft in principe de toestemming van de directie, tenzij de
beoogde verkrijger van het aandeel behoort tot de kring van verkrijgers aan wie vrijelijk aandelen
kunnen worden overgedragen. In het algemeen kan worden opgemerkt dat vrije overdracht van
aandelen slechts mogelijk is aan aandeelhouders, de echtgenoot / geregistreerd partner, bloed- en
aanverwanten in de rechte lijn, bloed- en aanverwanten in de zijlijn tot de tweede graad en aan
GRAND CRU

zelve. Voor nadere details terzake van de statutaire restricties aan de aan- en verkoop of

anderszins overgang van aandelen en de daarbij in acht te nemen formaliteiten wordt verwezen naar
de artikelen 16 tot en met 19 van de statuten.
Voorts zijn er eisen gesteld aan de kwaliteit van (potentiële) aandeelhouders en wel met het oog op
het behoud van de status van fiscale beleggingsinstelling van GRAND CRU. Terzake wordt verwezen
naar artikel 4 van de statuten.
Desgewenst is de directie bereid op ‘best-effort-basis’ te bemiddelen bij de aan- en verkoop van
Aandelen.
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UITGIFTE EN INNAME
VAN AANDELEN

De emittent is gerechtigd tot (her-)plaatsing van maximaal 1.200 (eenduizendtweehonderd) aandelen in GRAND CRU. De emittent zal bij de (her-)plaatsing aan de aandeelhouder een plaatsingprovisie in rekening brengen ter grootte van 2% over het door de aandeelhouder Gecommitteerd
Fondsvermogen. Uit deze 2% plaatsingsprovisie zal de emittent de notariële kosten die voor aandeelhouders zijn verbonden aan deze (her-)plaatsing en eventuele vergoedingen aan Distributeurs
voldoen.Tot een vervolguitgifte van aandelen of tot een heruitgifte van eerder ingekochte aandelen
door GRAND CRU kan in de periode tot 1 maart 2008, slechts worden besloten door de directie met
goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5
van de statuten. In de periode tussen 1 maart 2008 en 1 september 2010 kan een dergelijk besluit
tot vervolg- of heruitgifte uitsluitend worden genomen indien, naast de directie en de Raad van
Commissarissen, tevens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daarmee met een gekwalificeerde meerderheid van tweederde instemt.
Vervolg- of heruitgifte van aandelen zal plaatsvinden op basis van de berekende intrinsieke waarde
van het aandeel per de laatste waarderingsdatum, derhalve per 30 juni of per 31 december van enig
jaar. Bij de uitgifte zal door GRAND CRU een opslag in rekening worden gebracht van 5% van de Intrinsieke Waarde van het aandeel (inclusief de eventueel verschuldigde kapitaalsbelasting). Deze opslag
van 5% komt ten gunste van GRAND CRU. De kosten van de aan de uitgifte verbonden formaliteiten
(met name de notariële akte) komen voor rekening van de koper.
GRAND CRU

verplicht zich om aangeboden aandelen in te kopen, indien daarvoor geen andere kopers

kunnen worden gevonden binnen de statutaire bepalingen daaromtrent. Inkoop van aandelen zal
plaatsvinden op basis van de berekende Intrinsieke Waarde van het aandeel per de laatste waarderingsdatum, derhalve per 30 juni of per 31 december van enig jaar. Terzake van de inkoop zal
door GRAND CRU een afslag in rekening worden gebracht van 10% van de Intrinsieke Waarde van het
aandeel. Deze afslag van 10% komt ten gunste van

GRAND CRU.

De kosten van de aan de inkoop

verbonden formaliteiten (met name de notariële akte) komen voor rekening van de verkoper.
Inkoop zal evenwel niet plaatsvinden indien:
a

de Intrinsieke Waarde van de in totaliteit nog niet afgewikkelde aanbiedingen op enig
moment meer bedraagt dan € 250.000, dan wel

b

indien de Intrinsieke Waarde van alle historische ingekochte aandelen (gerekend naar de
datum van de successievelijke inkopen) meer bedraagt dan 5% van het Gecommitteerd
Fondsvermogen, verminderd met de reeds herplaatste aandelen.

In de onder a) genoemde situatie zal de directie in overleg met de Raad van Commissarissen de
inkooppolitiek bepalen. Deze voorwaarde is opgenomen om de belangen van (de meerderheid van)
de aandeelhouders te beschermen.
GRAND CRU

zal geen aandelen uitgeven, heruitgeven of inkopen indien dat strijdig zou zijn met enige

wettelijke bepaling, dan wel indien de directie en de Raad van Commissarissen gezamenlijk van
oordeel zijn dat door een zodanige transactie de belangen van de (meerderheid van de) bestaande
aandeelhouders worden geschaad.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De Intrinsieke Waarde van de aandelen wordt tweemaal per jaar, en wel op 30 juni en op 31 december berekend. Bij het berekenen van de Intrinsieke Waarde van GRAND CRU in euro worden de wijn
en de overige activa en passiva in beginsel als volgt gewaardeerd:
•

de beleggingen in wijn worden gewaardeerd tegen de laatst bekende veilingprijzen (hamerprijs te verminderen met de veilingkosten die GRAND CRU verschuldigd zou zijn) of, indien
deze onbekend is, tegen het gemiddelde van de bied- en laatprijs, of indien ook deze onbekend is tegen de integrale kostprijs;

•

vorderingen en schulden worden gewaardeerd op hun nominale waarde;

•

overige activa en passiva worden door de directie gewaardeerd op hun actuele waarde met
inachtneming van de daarvoor geldende, algemeen geaccepteerde waarderingsmethoden.

Activa en passiva luidende in andere valuta dan euro worden omgerekend naar euro tegen de
wisselkoers zoals deze geldt op de dag van waardering.
De Intrinsieke Waarde per aandeel zal worden bepaald door het intrinsieke vermogen van GRAND CRU
(inclusief het nettoresultaat tot dat moment) te delen door het op de dag van waardering uitstaande
aantal aandelen.
Het resultaat over enig boekjaar zal worden bepaald door de aan de verslagperiode toe te rekenen
opbrengsten van de beleggingen en rentebaten te verminderen met de aan de verslagperiode toe
te rekenen kosten en lasten. In het algemeen geldt dat winsten worden verantwoord bij realisatie en
verliezen bij voorzienbaarheid en dat baten en lasten worden toegerekend aan de periode waartoe zij
behoren.
Het verschil tussen de marktwaarde en de integrale kostprijs van de beleggingen wordt opgenomen
in de herwaarderingsreserve als ‘ongerealiseerde beleggingsresultaten’. Het op verkopen gerealiseerde resultaat zal in fiscale zin als ‘gerealiseerde beleggingsresultaten’ voor zover mogelijk worden
gedoteerd aan de herbeleggingreserve, en blijft derhalve zo veel mogelijk buiten het fiscale resultaat.
De jaarrekening van GRAND CRU zal worden opgesteld in overeenstemming met de voorschriften voor
de jaarrekening van beleggingsinstellingen zoals vastgelegd in het Besluit Modellen Jaarrekening.
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KOSTEN EN VERGOEDINGEN

De directie brengt voor de door haar verrichte werkzaamheden jaarlijks aan GRAND CRU een
directievergoeding in rekening. Deze directievergoeding bedraagt op jaarbasis 2,5% over het
Gecommitteerd Fondsvermogen (exclusief BTW). De directievergoeding wordt eens per kwartaal
berekend en betaalbaar gesteld op de eerste dag van elk kwartaal.
Voorts heeft de directie recht op een succesfee ter grootte van 10% over het rendement van de aandelen in GRAND CRU, indien en voorzover dat rendement (enkelvoudig op jaarbasis) meer bedraagt
dan 15% van het Gestort Fondsvermogen. Deze succesfee wordt jaarlijks berekend op de wijze als
beschreven in Appendix III. Vanaf de afbouw-/liquidatiefase (na 1 september 2013) kan, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, maximaal 50% van de tot dan toe opgebouwde en in
de goedgekeurde jaarrekening opgenomen succesfee aan de directie worden uitbetaald.
Vanwege de aard van de beleggingen zullen de overige kosten bestaan uit de kosten voor accijns,
transport, opslag en bewaring van de wijn bij derden, veilingkosten, bankgarantie kosten en de verzekering van de wijn tegen actuele waarde. Deze door derden in rekening gebrachte kosten, zullen
net als de kosten van de externe accountant, de belastingadviseur, de kapitaalsbelasting en de vergaderingen van aandeelhouders ten laste van GRAND CRU worden verantwoord en zullen marktconform zijn. Deze derden zullen geen ‘gelieerde partijen’ zijn zoals bedoeld in circulaire 8022 ‘Transparantie van kosten en nauwe banden’ d.d. 7 december 2001
Ter indicatie van de hoogte van de meer bijzondere kosten:
•

accijns bedraagt thans € 0,442 per fles van 0,75 cl

•

opslag en bewaring kost thans circa € 0,20 per fles per 12 maanden

•

transport kost thans circa € 0,50 per fles (van Frankrijk naar Nederland)

•

verzekering kost thans circa € 2,25 per € 1000 waarde per 12 maanden

•

veilingkosten bedragen circa 10% van de hamerprijs

•

bankgarantie kosten bedragen thans 1% over de factuurwaarde per 12 maanden

Ook de kosten verbonden aan het instandhouden van de vergunning van en het toezicht door de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) worden ten laste van GRAND CRU verantwoord.
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen ten laste van GRAND CRU een jaarlijks vast te
stellen vergoeding die op dit moment is vastgesteld op € 7.500 per jaar voor de voorzitter en op
€ 5.000 per jaar voor de leden.

Alle overige, hierboven niet genoemde, kosten worden geacht te zijn begrepen in de directievergoeding. De eenmalige kosten die verband houden met de oprichting en de initiële uitgifte van de
aandelen van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V. komen ten laste van GRAND CRU en bestaan
uit adviseurskosten, notariële kosten, kosten van aanvraag van de Wtb-vergunning, marketingkosten
en dergelijke. Deze kosten zijn voorgefinancierd door Wine Management B.V. en zullen na de plaatsing worden gedeclareerd aan GRAND CRU. Deze oprichtingskosten ten laste van GRAND CRU bedragen
maximaal € 250.000 (exclusief BTW), het eventuele meerdere is voor rekening en risico van Wine
Management B.V. De eenmalige oprichtingskosten worden over een periode van vijf jaar in mindering gebracht op het resultaat van GRAND CRU.
De zogenoemde ‘Total Expense Ratio’ (TER) en de totale kosten worden jaarlijks in het jaarverslag
gespecificeerd vermeld.
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FISCALE POSITIE

Het onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste fiscale aspecten die verband houden
met het kopen, houden en verkopen van de aandelen en beoogt niet volledig te zijn. Door zijn algemene aard moet deze samenvatting met de nodige voorzichtigheid gelezen worden en wordt potentiële beleggers tevens aangeraden hun eigen adviseur te raadplegen over de fiscale consequenties
van hun belegging. Tenzij anders aangegeven, betreft deze samenvatting uitsluitend de Nederlandse
belastingwetgeving, zoals deze op de datum van publicatie van deze Prospectus van kracht is en
op basis van jurisprudentie dient te worden geïnterpreteerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de Nederlandse belastingwetgeving en rechtspraak na deze datum kunnen wijzigen, al dan niet met terugwerkende kracht.
GRAND CRU

kwalificeert voor de status van Fiscale Beleggingsinstelling als omschreven in artikel 28

van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. De status van Fiscale Beleggingsinstelling brengt
met zich mee dat, indien en zolang er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, GRAND CRU wordt
belast met vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%.
GRAND CRU

heeft fiscaal advies ingewonnen aangaande haar fiscale status voor de toepassing van

de Nederlandse vennootschapsbelasting. De fiscale adviseur heeft bevestigd dat de activiteiten
van GRAND CRU naar haar mening kwalificeren voor de status van Fiscale Beleggingsinstelling als
omschreven in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Zekerheid vooraf is hierover van de fiscus niet gekregen.
Een van de voorwaarden is dat de voor uitdeling vatbare winst binnen acht maanden na afloop van
het boekjaar aan de aandeelhouders dient te worden uitgekeerd. Het voordelige saldo van de koersresultaten op de beleggingen behoeft in principe niet te worden uitgekeerd, maar mag zo mogelijk
worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve, nadat een aftrek heeft plaatsgevonden van een
evenredig deel van de kosten die met het beheer van de beleggingen samenhangen. Dit evenredig
deel wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de omvang van de herbeleggingsreserve en
de marktwaarde van het vermogen van GRAND CRU bij aanvang van het boekjaar.
Andere voorwaarden die verband houden met de status van Fiscale Beleggingsinstelling betreffen
bijvoorbeeld het aantal aandelen dat een aandeelhouder mag houden. Het belang dat een individuele aandeelhouder in GRAND CRU heeft, mag niet meer dan 24,99% bedragen. De directie zal zich
naar beste kunnen inzetten voor het bewaken van deze grenzen. Voor meer details op dit punt wordt
verwezen naar artikel 4 van de statuten.
GRAND CRU

zal ter zake van de door GRAND CRU uit te betalen dividenden, voor zover dit wettelijk

vereist is, dividendbelasting inhouden tegen een tarief van 25%. Indien een buitenlandse aandeelhouder op grond van een met Nederland afgesloten belastingverdrag een aanspraak kan maken op
een lager belastingtarief op dividend en de buitenlandse aandeelhouder maakt dit tijdig bij GRAND
CRU

kenbaar, dan zal GRAND CRU tegen dit lagere tarief dividendbelasting inhouden. De dividend-

belasting wordt ten laste van de ontvanger van het dividend ingehouden.
Wanneer GRAND CRU aandelen uitgeeft, zal in beginsel kapitaalsbelasting worden geheven ten laste
van GRAND CRU.
29

GRAND CRU

Op grond van de Wet Inkomstenbelasting 2001 zullen aandelen die worden gehouden door natuurlijke personen worden belast met vermogensrendementsheffing (de zogenoemde box III heffing),
tenzij de aandelen worden aangemerkt als een zogenaamd aanmerkelijk belang (in beginsel een
belang van 5% of meer), of moeten worden toegerekend aan een ondernemingsvermogen.
Vermogensrendementsheffing houdt in dat een belastingheffing plaatsvindt van 30% over een
forfaitair vastgesteld rendement van 4% over het in aanmerking te nemen vermogen, derhalve resulterend in een heffing van 1,2% over het vermogen. Het in aanmerking te nemen vermogen betreft
het gemiddelde van het saldo van in beginsel alle bezittingen (voor zover toe te rekenen aan box III)
minus schulden per 1 januari en 31 december, verminderd met toepasselijke vrijstellingen. De daadwerkelijke inkomsten uit de aandelen zijn vervolgens niet belast, terwijl de met de aandelen verband
houdende kosten niet aftrekbaar zijn.
In Nederland woonachtige of gevestigde aandeelhouders die aan vennootschapsbelasting onderworpen zijn, zullen in de praktijk tegen normale tarieven belast worden voor het werkelijke rendement uit de aandelen, derhalve zowel voor wat betreft dividenden als koersresultaten. Gelet op de
status van Fiscale Beleggingsinstelling van GRAND CRU, zal voor dergelijke aandeelhouders de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing zijn.
De door GRAND CRU ingehouden dividendbelasting over de uitgekeerde dividenden kan door in
Nederland woonachtige of gevestigde aandeelhouders worden verrekend of teruggevraagd in hun
belastingaangiften, dan wel worden teruggevraagd in een afzonderlijk daartoe dienend verzoek.
In zijn algemeenheid zal de door GRAND CRU ingehouden dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders kunnen worden aangemerkt als eindheffing in Nederland. Dit kan anders zijn indien de
aandelen moeten worden toegerekend aan een zogenoemde Nederlandse vaste inrichting, dan wel
moeten worden aangemerkt als een aanmerkelijk belang dat niet tot een ondernemingsvermogen
behoort (een en ander is ook afhankelijk van de eventuele toepassing van een belastingverdrag).
Indien het land, waarvan de aandeelhouder inwoner is, met Nederland een belastingverdrag heeft
afgesloten, kan een deel (namelijk voorzover het boven het verdragspercentage uitkomt) van de
ingehouden Nederlandse dividendbelasting in Nederland worden teruggevorderd. Het resterende
deel van de ingehouden dividendbelasting kan, afhankelijk van de nationale belastingwetgeving van
het land waarvan de aandeelhouder inwoner is, soms worden teruggevorderd.
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DIVIDENDBELEID

Teneinde te voldoen aan de vereisten voor de status van Fiscale Beleggingsinstelling, dient GRAND
CRU

de voor uitdeling vatbare winsten binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de

aandeelhouders uit te keren. Het dividend dient in beginsel gelijkelijk over de aandelen te worden
verdeeld. De omvang van het dividend kan van jaar tot jaar fluctueren en kan derhalve in enig jaar
ook nihil zijn. De statuten staan een dividenduitkering in natura toe.
Gelet op de aard van de beleggingen en het beleggingsbeleid van GRAND CRU zal er naar verwachting
niet eerder dividend worden uitgekeerd dan vanaf de afbouw-/liquidatiefase, derhalve na 1 september 2013.
Aandeelhouders krijgen tijdens de afbouw-/liquidatiefase (vanaf 1 september 2013) de mogelijkheid
om eventuele door hen te ontvangen contante uitkeringen aan te wenden voor de aankoop van door
GRAND CRU

in voorraad gehouden wijnen. De directie zal hiertoe, gehoord de Raad van Commissaris-

sen, aanbiedingen doen waarbij de prijs gedurende 30 dagen gelijk zal zijn aan de laatst gedane
hamerprijs, te verhogen met de veilingkosten die GRAND CRU op veilingen verschuldigd zou zijn.
De aard en de omvang van het dividend, alsmede de wijze van uitbetaling zal schriftelijk aan de
aandeelhouders bekend worden gemaakt aan het laatst bekende adres, zoals dat in het Register
van Aandeelhouders van GRAND CRU is opgenomen.

31

GRAND CRU

BOEKJAAR EN VERSLAGGEVING

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste verlengde boekjaar
loopt vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december 2006.
Binnen vier maanden na afloop van een boekjaar wordt een jaarverslag opgemaakt en gepubliceerd.
Naast het verslag van de directie en de Raad van Commissarissen bevat dit jaarverslag de jaarrekening en de overige gegevens, waaronder de verklaring van de accountant. Tevens zal door de
directie binnen twee maanden na afloop van het eerste halfjaar een halfjaarbericht worden gepubliceerd, waarin tenminste is opgenomen:
•

berekening van de Intrinsieke Waarde per aandeel;

•

een verkorte balans en resultatenrekening;

•

een verslag van de directie.

Het jaarverslag en het halfjaarbericht worden verkrijgbaar gesteld ten kantore van de directie en zal
voorts aan de aandeelhouders worden toegezonden aan het laatst bekende adres, zoals dat blijkt uit
het Register van Aandeelhouders.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal jaarlijks in de periode mei-juni worden gehouden.
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WET TOEZICHT
BELEGGINGSINSTELLINGEN

Sedert 15 oktober 1990 is de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) van kracht. De Wtb bevat
bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen. In het belang van de beleggers dienen
beleggingsinstellingen te voldoen aan eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid
van bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en de informatieverschaffing aan deelnemers, publiek, Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. met betrekking tot gedrags- respectievelijk prudentieel toezicht. GRAND CRU beschikt over een vergunning
ingevolge artikel 5 Wtb en zal zich derhalve aan de in de Wtb opgenomen eisen conformeren.
De betreffende Wtb-vergunning is op 30 augustus 2005 door de AFM aan GRAND CRU verleend.
Ingevolge de Wtb zullen voorgestelde wijzigingen van de voorwaarden van GRAND CRU aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt aan hun laatst bekende adres, zoals dat in het Register van
Aandeelhouders is opgenomen. Indien door de wijzigingen rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, zullen deze wijzigingen eerst van
kracht worden drie maanden nadat de AFM als toezichthouder heeft ingestemd met deze wijzigingen. Gedurende deze periode van drie maanden kunnen de aandeelhouders, indien gewenst, hun
belegging in GRAND CRU tegen de gebruikelijke voorwaarden te gelde maken. Indien het Fonds zou
besluiten tot een verzoek aan de AFM tot intrekking van de Wtb-vergunning, zal hiervan mededeling
worden gedaan aan de aandeelhouders aan hun laatst bekende adres.
Op het moment van publicatie van deze Prospectus heeft GRAND CRU in ieder geval één grote
belegger als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen:
Wine Management B.V.
Actuele informatie met betrekking tot grote beleggers in de zin van de Wtb wordt opgenomen in het
jaarverslag van het Fonds.
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OVERIGE GEGEVENS

De directie bezit thans, in het kader van de oprichting van GRAND CRU, alle aandelen in deze vennootschap, naar verwachting zullen deze aandelen bij de onderhavige introductie worden herplaatst.
De leden van de directie en de Raad van Commissarissen bezitten thans geen aandelen in
GRAND CRU.
GRAND CRU

De leden van de directie en de Raad van Commissarissen zijn gerechtigd aandelen in
te houden, kopen en/of verkopen, mits met in achtneming van de relevante regelgeving

(in het bijzonder artikel 46 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995).
De leden van de directie zijn voornemens om bij de introductie in privé een aandelenbelang te
nemen van (tezamen) maximaal 5% van het na introductie geplaatste aandelenkapitaal.
Actuele informatie over mogelijke belangen van de (leden van de) directie en de Raad van Commissarissen in GRAND CRU, zal te vinden zijn in de jaarverslagen van GRAND CRU.
GRAND CRU

is op het moment van uitbrengen van deze Prospectus niet betrokken bij enige rechts-

zaak of arbitrageprocedure, noch zijn er gerechtelijke procedures tegen GRAND CRU aangekondigd,
die een nadelig effect kunnen hebben op de financiële positie van het Fonds.
GRAND CRU

heeft geen personeel in dienst.

De directie van GRAND CRU verklaart dat voor zover haar redelijkerwijs bekend had kunnen zijn de
gegevens in dit memorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens
zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van dit memorandum zou wijzigen.
Doorn, 30 augustus 2005

De directie
Wine Management B.V.

34

GRAND CRU

ACCOUNTANTSVERKLARING

Opdracht
Wij hebben kennis genomen van de Prospectus 30 augustus 2005 van Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V. te Utrecht met als doel vast te stellen of deze Prospectus ten minste die gegevens
bevat die, voor zover van toepassing, op grond van Bijlage B bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen zijn vereist. Deze Prospectus is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie
van de instelling. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring te verstrekken, zoals
bedoeld in artikel 2.4 van Bijlage B bij het Besluit toezicht beleggingsinstelling.

Werkzaamheden
Op grond van de in Nederland van kracht zijnde richtlijnen voor accountantscontrole, dienen onze
werkzaamheden zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat zekerheid wordt verkregen dat deze
Prospectus ten minste die gegevens bevat die, voor zover van toepassing, op grond van Bijlage B
bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen zijn vereist. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in de
Prospectus is vermeld, is op de in deze Prospectus opgenomen gegevens geen accountantscontrole
toegepast. Wij zijn van mening dat onze werkzaamheden een deugdelijke grondslag vormen voor
ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat deze Prospectus ten minste die gegevens bevat die, voor zover van toepassing, op grond van Bijlage B bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen zijn vereist.
Leeuwarden, 30 augustus 2005
Deloitte Accountants B.V.
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APPENDIX I
BEKNOPT CV VAN DIRECTIELEDEN

CURRICULUM VITAE VAN DE LEDEN VAN DE DIRECTIE
De heer mr. W.J. (Willem) Baron van Dedem
De heer van Dedem (voorzitter) is na afronding van zijn studie Nederlands recht in Utrecht
bijna 20 jaar actief geweest bij financiële instellingen in Nederland, waaronder ING N.V. en
F. van Lanschot Bankiers N.V., en bekleedde daar verschillende management posities.
Daarnaast is de heer van Dedem als voorzitter van de directie betrokken bij de participatiemaatschappij Esse non Videri Investments B.V. en vervult hij enkele commissariaten en bestuursfuncties.
De heer van Dedem was betrokken bij de oprichting van Darlin N.V., een participatiemaatschappij
in beursfondsen, en daarbij vele jaren betrokken als commissaris.
In 2001 is op zijn initiatief Het Wijnfonds opgericht. Dit betreft een besloten fonds voor gemene
rekening voor 90 beleggers die gezamenlijk € 1.388.700 bijeenlegden om te beleggen in top rode
Bordeaux wijnen. Het Wijnfonds is thans vol belegd en bevindt zich in de consolidatiefase. Hoewel
Het Wijnfonds zich nog niet in de afbouw fase bevindt, zijn er geen tekenen die er op duiden dat de
verwachte rendementen niet haalbaar zullen zijn. Het Wijnfonds kent een looptijd van 13 jaar en zal
naar verwachting in 2014 worden geliquideerd. Er worden geen nieuwe Participaties Het Wijnfonds
meer uitgegeven.

De heer D.P.J. (Niek) Baardemans RA
De heer Baardemans is na afronding zijn studie HEAO-BE in Utrecht enkele jaren actief geweest in
de accountancy. In 1991 maakte hij de overstap van Ernst & Young naar de Utrechtse Participatiemaatschappij (UPM). In 1999 besloot hij zelfstandig verder te gaan als adviseur op het gebied van
corporate finance en financial consultancy. Thans is hij als partner verbonden aan Present Value
Corporate Finance, een adviesbureau op het gebied van corporate finance.

De heer J.C.A. (Christophe) Sevenster
De heer Sevenster brak zijn rechtenstudie in Leiden in 1991 af om zich geheel toe te gaan leggen
op wijn. In 1994 heeft hij met succes aan de Université de Bordeaux II, Faculté d’Oenologie,
het DUAD (Diplôme Universitaire d´Aptitude à la Dégustation des grands vins) behaald.
Naast stages bij enkele châteaux in Bordeaux is de heer Sevenster werkzaam geweest in de wijnhandel in Europa, voornamelijk in Bordeaux en bij het Wine Department van Christie’s in Amsterdam. Tot 19 augustus 2005 was de heer Sevenster werkzaam bij een Nederlandse vestiging van een
producent van Italiaanse en Australische wijnen. Vanaf 19 augustus 2005 is de heer Sevenster als
directeur werkzaam bij Fine Wine Merchants B.V. (www.wijndomein.com).
De heer Sevenster is vanaf de start als Wijnadviseur betrokken bij Het Wijnfonds. Naast een brede
algemene kennis van wijn en het vermogen en de ervaring om wijnen ‘en primeur’ te proeven,
beschikt de heer Sevenster over een uitgebreid netwerk van négociants in Bordeaux en wijnhandelaren in Europa.
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APPENDIX II
WIJNLIJST

OFFICIELE CLASSIFICATIE MEDOC 1855

Premiers grands crus classés

Quatrièmes grands crus classés

Château Lafite-Rothschild (Pauillac)

Château Saint-Pierre (Saint-Julien)

Château Margaux (Margaux)

Château Talbot (Saint-Julien)

Château Latour (Pauillac)

Château Branaire-Ducru (Saint-Julien)

Château Haut-Brion (Graves)

Château Duhart-Milon (Pauillac)

Château Mouton-Rothschild (Pauillac)

Château Pouget (Margaux)
Château La Tour-Carnet (Haut-Médoc)

Deuxièmes grands crus classés

Château Lafon-Rochet (Saint-Estèphe)

Château Rauzan-Ségla (Margaux)

Château Beychevelle (Saint-Julien)

Château Rauzan-Gassies (Margaux)

Château Prieuré-Lichine (Margaux)

Château Léoville-Las-Cases (Saint-Julien)

Château Marquis-de-Terme (Margaux)

Château Léoville-Poyferré (Saint-Julien)
Château Léoville-Barton (Saint-Julien)

Cinquièmes grands crus classés

Château Durfort-Vivens (Margaux)

Château Pontet-Canet (Pauillac)

Château Gruaud-Larose (Saint-Julien)

Château Batailley (Pauillac)

Château Lascombes (Margaux)

Château Haut-Batailley (Pauillac)

Château Brane-Cantenac (Margaux)

Château Grand-Puy-Lacoste (Pauillac)

Château Pichon-Longueville-Baron (Pauillac)

Château Grand-Puy-Ducasse (Pauillac)

Château Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande

Château Lynch-Bages (Pauillac)

(Pauillac)

Château Lynch-Moussas (Pauillac)

Château Ducru-Beaucaillou (Saint-Julien)

Château Dauzac (Margaux)

Château Cos d’Estournel (Saint-Estèphe)

Château d’Armailhac (Pauillac)

Château Montrose (Saint-Estèphe)

Château du Tertre (Margaux)
Château Haut-Bages-Libéral (Pauillac)

Troisièmes grands crus classés

Château Pédesclaux (Pauillac)

Château Kirwan (Margaux)

Château Belgrave (Haut-Médoc)

Château d’Issan (Margaux)

Château de Camensac (Haut-Médoc)

Château Lagrange (Saint-Julien)

Château Cos-Labory (Saint-Estèphe)

Château Langoa-Barton (Saint-Julien)

Château Clerc-Milon (Pauillac)

Château Giscours (Margaux)

Château Croizet-Bages (Pauillac)

Château Malescot Saint-Exupéry (Margaux)

Château Cantemerle (Haut-Médoc)

Château Boyd-Cantenac (Margaux)
Château Cantenac-Brown (Margaux)
Château Palmer (Margaux)
Château La Lagune (Haut-Médoc)
Château Desmirail (Margaux)
Château Calon-Ségur (Saint-Estèphe)
Château Ferrière (Margaux)
Château Marquis d’Alesme-Becker (Margaux)
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OFFICIELE CLASSIFICATIE GRAVES 1959

OFFICIELE CLASSIFICATIE SAINT EMILION
1996

Grands crus classés
Château Bouscaut

Premiers grands crus classés A

Château Haut-Bailly

Château Ausone

Château Carbonnieux

Château Cheval Blanc

Domaine de Chevalier
Château de Fieuzal

Premiers grands crus classés B

Château d’Olivier

Château L’Angelus

Château Malartic-Lagravière

Château Beau-Séjour-Bécot

Château La Tour-Martillac

Château Beauséjour (Duffau-Lagarrosse)

Château Smith-Haut-Lafitte

Château Belair

Château Haut-Brion

Château Canon

Château La Mission-Haut-Brion

Clos Fourtet

Château Pape-Clément

Château Figeac

Château La Tour-Haut-Brion

Château La Gaffelière
Château Magdelaine
Château Pavie

ONOFFICIELE CLASSIFICATIE POMEROL

Château Trottevieille

Château Pétrus

Grands crus classés (selectie)

Château La Conseillante

Château L’Arrosée

Château L’Evangile

Château Canon la Gaffelière

Château Gazin

Château La Dominique

Château La Fleur-Pétrus

Château Larcis-Ducasse

Château Lafleur

Château Larmande

Château Latour à Pomerol

Château Soutard

Château Petit-Village

Château Troplong-Mondot

Château Trotanoy
Vieux Château Certan
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APPENDIX III:
TOELICHTING DIRECTIEVERGOEDING
EN SUCCESFEE

In deze Prospectus is aan de directie een directievergoeding toegekend van 2,5% (exclusief BTW)
per jaar, berekend over het Gecommitteerd Fondsvermogen, en een succesfee in het vooruitzicht
gesteld van 10% van het rendement van de aandelen GRAND CRU, indien en voor zover dat rendement (enkelvoudig op jaarbasis) meer bedraagt dan 15% van het Gestort Fondvermogen.
Deze Appendix geeft een toelichting op de fees.
DIRECTIEVERGOEDING:
Ter bevordering van de transparantie van de kosten is ervoor gekozen om de kosten die ten laste van
GRAND CRU

worden gebracht te minimaliseren en expliciet op te nemen in de Prospectus (zie:

‘Kosten en vergoedingen’). Alle overige kosten (zoals: financiële administratie, aandeelhoudersregister en administratie, reis-en verblijfkosten, kantoor- en algemene kosten, loonkosten, externe
advieskosten en dergelijke) zijn in de directievergoeding begrepen.
Aandeelhouders in GRAND CRU betalen geen ‘bewaarloon’ of ‘bestandsprovisie’ over hun in GRAND CRU
gehouden aandelen. Dergelijke kosten van en vergoedingen aan derden zijn in de directievergoeding
begrepen.
SUCCESFEE:
De Succesfee wordt jaarlijks berekend en wel als volgt:
1. eerst wordt het verschil bepaald tussen het eigen vermogen van GRAND CRU op 1 januari van een
boekjaar en het eigen vermogen op 31 december van datzelfde boekjaar. Voor bepaling van de
inhoud van het begrip eigen vermogen wordt aansluiting gezocht bij de definitie “Eigen Vermogen”
in Model Q en Model R van het Besluit modellen jaarrekening. Voor wat betreft het eigen vermogen
op 31 december van ieder jaar, wordt het vermogen genomen vóór berekening en eventuele toerekening van de Succesfee in dat boekjaar.
2. het aldus bepaalde verschil wordt gecorrigeerd, indien en voorzover er in dat boekjaar sprake is
geweest van terugbetalingen en/of stortingen van (aandelen)kapitaal.
3. voorts wordt het verschil verhoogd met de in het boekjaar door GRAND CRU uitbetaalde dividenden
of andere vormen van winstuitdelingen, al dan niet ter voldoening aan de wettelijke uitdelingsverplichting als fiscale beleggingsinstelling.
4. van het met inachtneming van het in de punten 1,2 en 3 bepaalde vermogensverschil wordt een
bedrag afgetrokken gelijk aan 15% van het in dat boekjaar gemiddeld op de aandelen gestorte
kapitaal. Hierbij worden terugbetalingen en stortingen van (aandelen)kapitaal gedurende het boekjaar tijdsevenredig verwerkt.
5. Van hetgeen na aftrek van het in punt 4 genoemde basisrendement resteert, wordt 10% als
Succesfee toegekend aan de Directie.
UITBETALING VAN DE SUCCESFEE:
Tot 1 september 2013 (afbouw-/liquidatiefase) zal de Succesfee fee niet aan de directie worden
uitbetaald. Jaarlijks zal de berekende Succesfee worden gemuteerd op de in de balans van GRAND
CRU
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te vormen balanspost ‘te betalen Succesfee’.
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Na 1 september 2013 kan, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, maximaal 50%
van de tot dan toe opgebouwde en in de goedgekeurde jaarrekening van GRAND CRU opgenomen
Succesfee jaarlijks aan de directie worden uitbetaald. Bij algehele liquidatie van GRAND CRU wordt de
resterende, nog niet uitbetaalde, Succesfee geheel betaalbaar gesteld, nadat alle liquidatie uitkeringen aan alle aandeelhouders zijn voldaan.
Indien in enig jaar de berekening van de Succesfee uitkomt op een negatief bedrag, zal de balanspost ‘te betalen Succesfee’ met dat bedrag worden gedebiteerd. Indien de balanspost ‘te betalen
Succesfee’ een schuldpositie van de directie aan GRAND CRU zou vertonen (dit is te verwachten in de
opbouwfase), dan wordt deze Pro Memorie in de balans opgenomen en is deze niet opeisbaar bij
respectievelijk betaalbaar door de directie. Deze schuldpositie zal echter wel worden verrekend met
eventuele toekomstige, aan de Directie verschuldigde Succesfees.
Uitbetaling kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de balanspost ‘te betalen Succesfee’ in
de goedgekeurde jaarrekening een schuldpositie van GRAND CRU aan de directie vertoont, en na
1 september 2013.
Een eventueel negatieve ‘Succesfee’ in enig verslagjaar zal nimmer tot enige vordering van
GRAND CRU
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op de directie leiden.
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APPENDIX IV
STATUTEN

DE STATUTEN VAN
GRAND CRU

wettelijk minimumkapitaal, dan moet
de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

KWALITEIT AANDEELHOUDERS
OPRICHTING GRAND CRU
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ B.V.
Heden vijfentwintig augutus tweeduizend vijf,
verschijnt voor mij, mr. Kees Hendrikus Josef
Flink, notaris te Utrecht:
mevrouw Stephanie van der Loo, geboren te
Rotterdam op twaalf juli negentienhonderd
tachtig, die inzake deze akte haar adres heeft
te 3581 CG Utrecht, Maliebaan 81, te dezen
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Wine Management B.V.,
B.V. nummer 1318626, statutair gevestigd te
Doorn, met adres Moersbergselaan 1 te 3941
BW Doorn, ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder nummer 30205569, en
als zodanig deze vennootschap vertegenwoordigend.
De comparante verklaart bij deze akte op te
richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daartoe de navolgende statuten vast te stellen:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1.

1. De vennootschap draagt de naam:
Grand Cru Beleggingsmaatschappij B.V..
Zij is gevestigd te Utrecht.

ARTIKEL 4.

Aandeelhouders kunnen slechts zijn:
1. natuurlijke personen die ieder niet meer
dan vierentwintig negenennegentig/
honderdste procent van het geplaatste
kapitaal van de vennootschap houden;
2. in Nederland gevestigde rechtspersonen
waaronder begrepen de vennootschap,
mits deze vennootschappen gezamenlijk niet meer aandelen houden dan
op grond van het bepaalde in artikel
28 lid 2 sub c 2 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is toegestaan.

UITGIFTE VAN AANDELEN
ARTIKEL 5.

1. De directie besluit tot uitgifte van aandelen; zij stelt daarbij de voorwaarden en
de koers van uitgifte vast. Een en ander
onverminderd het bepaalde in artikel 4
2. Voor de uitgifte van een aandeel is
vereist een daartoe bestemde, ten
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte
waarbij de betrokkenen partij zijn.
3. Uitgifte van aandelen geschiedt
nimmer beneden pari.
4. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen
van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het
uitgeven van aandelen aan iemand die
een voordien reeds verkregen recht tot
het nemen van aandelen uitoefent.

DOEL

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT
ARTIKEL 8.

ARTIKEL 2.

VOORKEURSRECHT

De vennootschap heeft ten doel:
het ten behoeve van haar aandeelhouders
collectief beleggen van vermogen uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend in wijn, zomede al
hetgeen daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. De vennootschap kan
slechts schulden aangaan tot ten hoogste twintig procent van de boekwaarde
van de beleggingen. De werkzaamheden
van de vennootschap worden uitgevoerd
met inachtneming van de prospectus inzake Grand Cru Beleggingsmaatschappij
B.V., hierna te noemen: de prospectus.

ARTIKEL 6.

KAPITAAL. AANDELEN
ARTIKEL 3.

1. Het maatschappelijke kapitaal van
de vennootschap be draagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00),
verdeeld in 100 aandelen van 5000
euro (€ 5.000,00) nominaal.
2. De aandelen zijn op naam gesteld.
Er worden geen aandeelbewijzen
uitgegeven. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.
3. Is de som van het geplaatste deel van
het kapitaal en de reserves die krachtens
de wet moeten worden aangehouden
geringer dan het laatst vastgestelde
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dient plaats te vinden. Bij de uitschrijving
van een verdere storting dient de directie
ten minste een termijn van vier weken in
acht te nemen alvorens de verplichting tot
storting opeisbaar is.
5. Voor een aandeelhouder die de verplichting tot verdere storting van de agio niet
tijdig nakomt, worden de aandeelhoudersrechten, verbonden aan de betrokken
aandelen, opgeschort totdat hij wel aan
zijn verplichting heeft voldaan. De aandeelhouder die aldus in verzuim is, dient
aan de vennootschap over het verschuldigde bedrag, naar tijdsgelang, een interest
te vergoeden van één procent (1%) per
maand. Voor de berekening van de interest geldt een gedeelte van een maand als
een gehele maand.
6. Bij de overdracht van een aandeel waarop
de bedongen agio nog niet volledig is gestort, gaat de verplichting tot storting van
de bedongen agio over op de verkrijger
van het aandeel. Niettemin blijft ieder van
de vorige aandeelhouders voor het op de
aandelen nog te storten agiobedrag hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk. De directie kan, tezamen met de raad
van commissarissen de vorige aandeelhouders bij authentieke of geregistreerde
onderhandse akte van verdere aansprakelijkheid ontslaan; in dat geval blijft de
aansprakelijkheid niettemin bestaan voor
agiostortingen, uitgeschreven binnen een
jaar na de dag waarop de authentieke
akte is verleden of de onderhandse akte is
geregistreerd.
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1. Bij uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht.
2. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van
rechten tot het nemen van aandelen.

STORTING. OPEISBAARHEID. AGIO
ARTIKEL 7.

1. Aandelen kunnen niet worden uitgegeven
onder de verplichting tot storting van een
lager bedrag dan hun nominale waarde.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een inbreng
in natura is overeengekomen. Storting
in vreemd geld is toegestaan, mits met
toestemming van de directie van de vennootschap.
3. Bij het nemen van een aandeel moet
daarop het nominale bedrag, en voorzover
bedongen door de vennootschap, de agio
worden gestort. Bedongen kan worden dat
de agio eerst behoeft te worden gestort
nadat de vennootschap het zal hebben
opgevraagd.
4. Indien aandelen boven pari zijn uitgegeven met de bepaling dat het te storten
agiobedrag niet direct opeisbaar is, beslist
de directie op welke tijdstippen en tot welke bedragen verdere storting van de agio

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd met inachtneming
van het bepaalde in artikel 16. Op de
aandelen kan geen pandrecht worden
gevestigd.
2. Aan de vruchtgebruiker kan niet het stemrecht op de aandelen toekomen. Evenmin
komen hem de rechten toe die de wet
toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certifi caten.

CERTIFICATEN EN
CERTIFICAATHOUDERS
ARTIKEL 9.

1. De vennootschap mag, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen,
haar medewerking verlenen aan de uitgifte
van certifi caten, mits voor de certifi caathouders dezelfde kwaliteitseisen gelden
als op grond van artikel 4 voor de aandeelhouders gelden.
2. Houders van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certifi caten kunnen de rechten uitoefenen welke de wet
aan hen toekent. Deze rechten zijn onder
meer het recht tot de algemene vergadering te worden opgeroepen, die vergadering bij te wonen en daarin het woord te
voeren en het recht op inzage van de jaarstukken van de vennootschap, alsook om
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daar afschriften van te verkrijgen. Zodanige certifi caathouders zijn niet gerechtigd in de algemene vergadering stem uit
te brengen.
3. Onder het begrip certifi caathouders wordt
hierna in de statuten verstaan: houders
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN
ARTIKEL 10.

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere
mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij brief, al dan niet
aangetekend. Brieven bestemd voor aandeelhouders en certifi caathouders worden
verstuurd aan de bij de vennootschap
bekende adressen.Brieven bestemd voor
de directie en de raad van commissarissen worden verstuurd aan het adres van
de vennootschap.
2. Mededelingen welke krachtens de wet of
de statuten aan de algemene vergadering
moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de
oproepingsbrieven.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 11.

1. De directie van de vennootschap houdt
een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn
opgenomen, met vermelding van de datum
waarop zij de aandelen hebben verkregen,
de datum van erkenning van de levering
of betekening van de akte alsmede het
op ieder aandeel gestorte bedrag.Daarin
worden tevens de namen en adressen
opgenomen van hen die een recht van
vruchtgebruik op die aandelen hebben,
met vermelding van de datum waarop zij
het recht hebben verkregen, de datum
van erkenning of betekening alsmede met
vermelding dat hun als zodanig niet het
stemrecht en de rechten van een certifi caathouder toekomen.
2. De directie verstrekt desgevraagd aan een
aandeelhouder en een vruchtgebruiker
om niet een uittreksel uit het register
met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van
vruchtgebruik,dan vermeldt het uittreksel
dat het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker toekomt.
3. De directie legt het register ten kantore
van de vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders.
4. Aandeelhouders en certifi caathouders zijn
verplicht aan de directie hun adressen op
te geven.

GEMEENSCHAP
ARTIKEL 12.

Indien een of meer aandelen, beperkte rechten daarop of daarvoor toegekende certifi caten tot een gemeenschap behoren, kunnen
de deelgenoten van die gemeenschap de uit
die aandelen, beperkte rechten of certifi caten
voortvloeiende rechten jegens de vennootschap slechts uitoefenen, indien zij zich
daarbij tegenover de vennootschap door één
persoon laten vertegenwoordigen.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
ARTIKEL 13.

1. De directie is gemachtigd te besluiten
tot verkrijging door de vennootschap van
eigen aandelen. De verkrijging van niet
volgestorte aandelen is nietig.
2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap te allen tijde om niet verkrijgen.
In andere gevallen mag de vennootschap
volgestorte aandelen slechts verkrijgen
indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de
verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het
geplaatste kapitaal vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet moeten
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worden aangehouden;
b. het nominale bedrag van de te verkrijgen
en de reeds door de vennootschap en haar
dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer
dan de helft van het geplaatste kapitaal
bedraagt.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is
bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans,
verminderd met de verkrijgingsprijs voor
aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves
aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan
zes maanden verstreken zonder dat de
jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging anders dan om niet niet toegestaan.
4. Het bepaalde in de voorgaande leden
geldt niet vooraandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Vervreemding door de vennootschap van
eigen aandelen geschiedt door de directie.
Een en ander onverminderd het bepaalde
in artikel 4.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de
vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene
vergadering van aandeelhouders, hierna
te noemen: de algemene vergadering,
geen stem worden uitgebracht; evenmin
voor een aandeel waarvan een van hen
de certifi caten houdt. Bij de vaststelling
in hoeverre aandeelhouders stemmen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in
hoeverre het aandelenkapitaal verschaft
wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen
rekening gehouden met aandelen, waarvoor krachtens de wet of de statuten geen
stem kan worden uitgebracht.
7. Onder het begrip aandelen in dit artikel
zijn certifi caten daarvan begrepen.

GEEN STEUN BIJ VERKRIJGING VAN
AANDELEN EN CERTIFICATEN
ARTIKEL 14.

1. De vennootschap mag niet, met het oog
op het nemen of verkrijgen door anderen
van aandelen in haar kapitaal of van certifi caten daarvan, zekerheid stellen, een
koersgarantie geven, zich op andere wijze
sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit
verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. Leningen met het oog op het nemen of
verkrijgen van aandelen in haar kapitaal
of van certifi caten daarvan, mag de vennootschap verstrekken, doch slechts tot
ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare
reserves. Dergelijke leningen mogen
slechts met goedkeuring van de raad
van commissarissen worden verstrekt.De
vennootschap houdt een niet uitkeerbare
reserve aan tot het uitstaande bedrag van
bedoelde leningen.

KAPITAALVERMINDERING
ARTIKEL 15.

1. De algemene vergadering kan, mits onder
goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het
geplaatste kapitaal door intrekking van
aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
In dit besluit moeten de aandelen waarop
het besluit betrekking heeft, worden
aangewezen en moet de uitvoering van
het besluit zijn geregeld. Het geplaatste
kapitaal mag niet kleiner worden dan het
ten tijde van het besluit voorgeschreven
wettelijke minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf
houdt of waarvan zij de certifi caten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen
zonder terugbetaling en zonder ontheffing

4.

5.

6.

7.

8.

van de verplichting tot storting moet naar
evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid
mag worden afgeweken met instemming
van alle betrokken aandeelhouders.
Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of
ontheffing van de verplichting tot storting
kan slechts naar evenredigheid op alle
aandelen geschieden. Van het vereiste van
evenredigheid mag worden afgeweken met
instemming van alle betrokken aandeelhouders.
De vennootschap legt een besluit tot kapitaalverminde-ring neer ten kantore van het
handelsregister, teneinde schuldeisers in
de gelegenheid te stellen gedurende twee
maanden na de in de volgende zin bedoelde aankondiging bij de rechtbank tegen de
kapitaalvermindering in verzet te komen.
De vennootschap kondigt de nederlegging
aan in een landelijk verspreid dagblad.
Een besluit tot kapitaalvermindering
wordt niet van kracht zolang verzet kan
worden gedaan. Indien verzet is gedaan,
wordt het besluit eerst van kracht, zodra
het verzet is ingetrokken of de opheffing
van het verzet uitvoerbaar is. Een voor
de kapitaalvermindering vereiste akte van
statutenwijziging kan niet eerder worden
verleden.
Indien de vennootschap haar kapitaal
wegens geleden verliezen vermindert tot
een bedrag dat niet lager is dan dat van
haar eigen vermogen, behoeft zij geen
waarborg te geven en wordt het besluit
onmiddellijk van kracht.
De oproeping tot een vergadering waarin
een besluit tot kapitaalvermindering
wordt genomen, vermeldt het doel van
de kapitaalvermindering en de wijze van
uitvoering daarvan. Van het voorstel tot
kapitaalvermindering dient een afschrift,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de
vennoot-schap ter inzage te worden gelegd
voor iedereaandeelhouder en certifi caathouder tot de afl oop van de vergadering,
die gedurende die tijd daarvan kosteloos
een afschrift kan verkrijgen.

LEVERING VAN AANDELEN
ARTIKEL 16.

1. Voor de levering van een aandeel, of van
een beperkt recht daarop, is vereist een
daartoe bestemde, ten overstaan van een
in Nederland standplaats hebbende notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen
partij zijn, een en ander onverminderd het
bepaalde in artikel 7 lid 6.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de in lid 1 bedoelde rechtshandelingen partij is, kunnen de aan het
aandeel verbonden rechten eerst worden
uitgeoefend nadat de vennootschap de
desbetreffende rechtshandeling heeft
erkend danwel een notarieel afschrift of
uittreksel van de akte van levering aan
haar is betekend.
3. Erkenning door de vennootschap kan
geschieden:
a. in de akte van levering, of
b. door het plaatsen van een gedagtekende
verklaring op het daartoe overgelegde notariële afschrift of uittreksel van de akte
van levering, of
c. door eigener beweging de desbetreffende
rechtshandeling in te schrijven in het
aandeelhoudersregister.
4. De vennootschap zal de levering niet
erkennen indien de vennootschap door de
levering haar status als beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 verliest.

BLOKKERINGSREGELING.
GOEDKEURINGSREGELING
ARTIKEL 17.

Overdracht van aandelen is niet rechtsgeldig
voor zover:
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(i) door de verkrijging door de desbetreffende
aandeelhouder-rechtspersoon de vennootschap haar status als beleggingsinstelling
in de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verliest;
(ii) de verkrijger-natuurlijk persoon door de
overdracht meer dan vierentwintig negenennegentig/honderdste procent van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap
verkrijgt.
ARTIKEL 18.

1. Indien een aandeelhouder, niet zijnde de
vennootschap zelf, aandelen wil overdragen dan wel indien aandelen krachtens
een door een aandeelhouder gemaakt
legaat moeten worden overgedragen,
behoeft een dergelijke overdracht, wil zij
geldig zijn, de goedkeuring van de directie,
met dien verstande dat een aandeelhouder
zijn aandelen vrijelijk mag overdragen:
a. aan zijn echtgenoot of geregistreerde
partner;
b. aan zijn bloed- en aanverwanten in de
rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot
de tweede graad;
c. aan de vennootschap;
d. aan een mede-aandeelhouder.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet
indien een aandeelhouder krachtens de
wet tot overdracht van zijn aandeel aan
een eerdere aandeelhouder verplicht is.
Een en ander onverminderd het bepaalde
in artikel 4 en in artikel 17.
2. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, geeft daarvan kennis aan de directie onder opgaaf van het
aantal en de aanduiding van de aandelen
en de persoon aan wie de aandelen zullen
worden overgedragen.
3. De directie belegt tegen een datum niet
later dan twee maanden, nadat het verzoek door haar is ontvangen, een directievergadering in welke vergadering op het
verzoek moet worden beslist. Het besluit
van die vergadering wordt door de directie
onverwijld aan de verzoeker medegedeeld.
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
a. indien twee maanden, nadat het verzoek door de directie is ontvangen, zijn
verstreken, zonder dat op het verzoek
is beslist;
b. indien in het besluit, waarbij de
goedkeuring wordt geweigerd, geen
gegadigde(n) worden opgegeven, die
bereid en in staat is (zijn) al de aandelen, waarop het verzoek betrekking
heeft tegen contante betaling te kopen
voor een prijs, gelijk aan de waarde
van de desbetreffende aandelen, vast
te stellen door de verzoeker en alle
gegadigden in onderling overleg of bij
gebreke van overeenstemming door een
deskundige aan te wijzen door de verzoeker en alle gegadigden gezamenlijk.
Indien de verzoeker en de gegadigden
geen overeenstemming bereiken kunnen zowel de verzoeker en de gegadigden gezamenlijk ieder één deskundige
aanwijzen, welke deskundigen gezamenlijk een derde, onafhankelijke deskundige dienen aan te wijzen. Indien
de deskundigen geen overeenstemming
bereiken over de derde aan te wijzen
deskundige, kan de meest gerede van
hen de president van de rechtbank te
Utrecht verzoeken een derde onafhankelijke, deskundige aan te wijzen. De
met inachtneming van de vorige zin
aangewezen deskundige wordt hierna
aangeduid als: de deskundigen. De
prijsvaststelling van de aandelen door
de deskundigen geschiedt met inachtneming van het terzake bepaalde in de
prospectus.
5. Is goedkeuring verleend, of wordt deze
geacht te zijn verleend, dan kan de ver-
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zoeker gedurende drie maanden daarna
overgaan tot de overdracht, zoals die in
zijn verzoek tot goedkeuring was omschreven; bij gebreke daarvan vervalt de goedkeuring.
6. Indien in een besluit waarbij de goedkeuring niet is verleend, wel is opgegeven welke gegadigde(n) onder welke
voorwaarden bereid en in staat is (zijn)
al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling
te kopen, zal, tenzij de verzoeker aan de
directie heeft medegedeeld de opgegeven
gegadigde(n) niet te zullen aanvaarden,
en tenzij de verzoeker en de opgegeven
gegadigde(n) anders besluit(en), de prijs
van de over te dragen aandelen worden
vastgesteld door de deskundigen De
directie zal aan de deskundige bij de prijsvaststelling haar volledige medewerking
geven. De prijsvaststelling van de aandelen door de deskundigen geschiedt met
inachtneming van het terzake bepaalde
in de prospectus. Zodra de prijs aan de
directie bekend is, deelt zij die onverwijld
aan partijen mede. De koopovereenkomst
komt slechts tot stand, indien de verzoeker aan de directie, binnen een maand,
nadat de prijs is bepaald, mededeelt, dat
hij de opgegeven gegadigde(n) en de prijs
accepteert, bij gebreke waarvan de verzoeker geacht wordt van de overdracht van
de aandelen te hebben afgezien.
Onmiddellijk nadat de koopovereenkomst
tot stand is gekomen kan iedere partij
levering van de verkochte aandelen tegen
contante betaling vorderen.
7. De kosten van de prijsvaststelling komen
ten laste van de aanbieder/ verzoeker.
8. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker zelf als gegadigde
gelden.
9. Indien de verzoeker met de levering van
de aan een gegadigde ingevolge dit artikel
over te dragen aandelen in verzuim is, is
de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens hem de overdracht te bewerkstelligen, ook in geval van een mogelijk
tegenstrijdig belang tussen de verzoeker
en de vennootschap.
10. Indien een gegadigde met betaling van de
door hem gekochte aandelen in verzuim
is, is de aanbieder gedurende drie maanden nadat het verzuim is ingetreden gerechtigd alle aandelen, waarop het verzoek
om goedkeuring betrekking had, aan de
door hem opgegeven persoon, doch aan
geen ander, over te dragen.
ARTIKEL 19.

1. In geval een aandeelhouder overlijdt,
moeten alle aandelen van de betreffende
aandeelhouder te koop worden aangeboden. Deze verplichting geldt ook voor de
deelgenoten van een te verdelen gemeenschap waartoe aandelen behoren.
De verplichting vervalt, wat betreft overlijden, indien en voor zover die aandelen
krachtens erfrecht binnen twee jaar na
overlijden worden verkregen door een of
meer personen aan wie ingevolge lid 1 van
het vorige artikel aandelen vrijelijk mogen
worden overgedragen, een en ander onverminderd het bepaalde in de artikel 4 en
17 van deze statuten.
De verplichting vervalt voorts, wat betreft
de verdeling van een gemeenschap, indien
en voor zover de aandelen worden toebedeeld aan de deelgenoot van wiens zijde
de aandelen destijds in de gemeenschap
waren gevallen , een en ander onverminderd het bepaalde in de artikel 4 en 17
van deze statuten.
2. Zodra vaststaat, dat ingevolge het in lid 1
bepaalde, aandelen te koop moeten worden aangeboden, moeten zij, die tot het
aanbod verplicht zijn, daarvan binnen een
maand mededeling doen aan de directie,
onder opgaaf van het aantal aandelen.

Deze mededeling geldt als verzoek om
goedkeuring in de zin van het vorige artikel.
De verplichting tot aanbieding van de
aandelen heeft voor een aandeelhouder
niet tot gevolg dat gedurende het bestaan
van de verplichting de aan de aandelen
verbonden rechten niet kunnen worden
uitgeoefend, tenzij meer aandelen zijn
verkregen dan krachtens het bepaalde in
artikel 17 mogen worden verkregen. Op de
teveel gehouden aandelen kan geen vergader- of stemrecht worden uitgeoefend
terwijl de aan die aandelen verbonden
rechten op dividend zijn opgeschort.
3. Indien de directie niet binnen twee maanden, nadat die mededeling door de vennootschap is ontvangen een besluit heeft
genomen, waarbij wordt opgegeven, welke
gegadigde(n) bereid en in staat is (zijn)
alle betreffende aandelen tegen contante
betaling te kopen, is de verplichting tot
overdracht vervallen.
4. Het bepaalde in het vorige artikel is op
het in dit artikel bepaalde, zoveel mogelijk
van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat:
a. het aanbod niet kan worden ingetrokken;
b. de verplichting tot overdracht is vervallen, zodra mocht vaststaan, dat niet al
de betreffende aandelen tegen contante betaling worden gekocht.
5. Indien aan de verplichting tot het doen
van de mededeling als bedoeld in lid 2
niet tijdig is voldaan, is de vennootschap,
mits zij de betreffende aandeelhouder
dan wel zijn rechtsopvolgers in gebreke
heeft gesteld, onherroepelijk gemachtigd
de betreffende aandelen, overeenkomstig
het in dit artikel bepaalde te koop aan te
bieden en in eigendom over te dragen,
ook in geval van een mogelijk tegenstrijdig
belang tussen de aanbieder en de vennootschap. De vennootschap zal ervoor
zorgdragen dat de aanbieder de koopprijs
van de vervreemde aandelen, onder aftrek
van de gemaakte kosten, onverwijld ontvangt.

BESTUUR
ARTIKEL 20.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een
directie, bestaande uit één of meer directeuren. De directie staat onder toezicht
van een raad van commissarissen.
2. De directie kan, onder goedkeuring van de
raad van commissarissen, een reglement
vaststellen voor de verdeling van haar
taken.
3. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Een besluit kan
slechts worden genomen indien ten
minste de helft van de directeuren ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is. Een directeur kan zich ter vergadering
door een mede-directeur doen vertegenwoordigen. Iedere directeur brengt één
stem uit. Bij staking van stemmen beslist
de raad van commissarissen.
4. De directie kan ook buiten vergadering
(schriftelijk) besluiten, mits alle directeuren zich omtrent het voorstel schriftelijk
hebben uitgesproken, waaronder begrepen
per elektronische gegevensdrager.
5. De directie behoeft de voorafgaande
machtiging of goedkeuring van de raad
van commissarissen voor het aangaan van
geldleningen.
6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde kan
de raad van commissarissen nader te omschrijven directiebesluiten aan zijn goedkeuring of machtiging te onderwerpen,
mits de betrokken besluiten nauwkeurig
omschreven schriftelijk aan de directie
zijn medegedeeld.
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DIRECTEUREN
ARTIKEL 21.

1. De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene
vergadering. Een directeur kan voorts door
de raad van commissarissen worden geschorst. De algemene vergadering bepaalt
het aantal directeuren. Een rechtspersoon
kan tot directeur worden benoemd. De
algemene vergadering kan aan één of
meer van de directeuren de titel algemeen
directeur of enige andere titel verlenen.
2. de benoeming van de directeuren geschiedt uit een bindende voordracht,
opgemaakt door de raad van commissarissen. Deze voordracht bestaat uit ten minste twee personen. De voordracht dient
gereed te zijn wanneer de desbetreffende
vergadering wordt opgeroepen, met dien
verstande dat de raad van commissarissen
ten minste dertig dagen in de gelegenheid
moet zijn geweest zich over de voordracht
te beraden. De directie nodigt de raad van
commissarissen tijdig uit tot het opstellen
van de voordracht.
De algemene vergadering kan aan de
voordracht steeds het bindend karakter
ontnemen bij een besluit genomen met
een meerderheid van ten minste twee/
derde van de uitgebrachte stemmen, mits
die meerderheid meer dan de helft van
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd.
Indien de voordracht niet of niet tijdig is
opgemaakt is de algemene vergadering vrij
in de benoeming van de directeur.
3. Een besluit van de algemene vergadering
tot schorsing of ontslag van een directeur,
anders dan op voorstel van de raad van
commissarissen, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen,
mits die meerderheid meer dan de helft
van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.
4. De schorsing van een directeur geldt ten
hoogste twee maanden, tenzij de algemene vergadering voor de afl oop van die
periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te
verlengen.
De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij
door een raadsman te laten bijstaan.
Indien de algemene vergadering niet besluit een geschorste directeur te ontslaan
dan wel indien een schorsingstermijn niet
tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.
5. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een directeur kan worden benoemd vermeldt de bindende voordracht,
danwel indien deze voordracht niet of niet
tijdig is opgemaakt, het feit dat de algemene vergadering vrij is in de benoeming
van de desbetreffende persoon.

BELONING
ARTIKEL 22.

De raad van commissarissen stelt de beloning
en de overige voorwaarden met betrekking tot
de werkzaamheden van de directeuren vast.

ONTSTENTENIS OF BELET
ARTIKEL 23.

Bij ontstentenis of belet van een directeur
zijn de overblijvende directeuren met het bestuur belast, terwijl bij ontstentenis of belet
van alle directeuren de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur is belast.
De raad van commissarissen is dan bevoegd
één of meer tijdelijke bestuurders aan te
wijzen.

45

VERTEGENWOORDIGING,
TEGENSTRIJDIG BELANG EN
PROCURATIE
ARTIKEL 24.

1. Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, kan de vennootschap
slechts vertegenwoordigd worden hetzij
door de directie, hetzij door een algemeen
directeur afzonderlijk, hetzij door twee
gezamenlijk handelende directeuren.
Indien er slechts een directeur in functie
is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door die directeur.
2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of
in privé enigerlei procedure, anders dan
bedoelt in artikel 2:15 lid 4 Burgerlijk
Wetboek, tegen de vennootschap voert,
kan de vennootschap ter zake slechts
worden vertegenwoordigd door een door
de raad van commissarissen aan te wijzen
commissaris, alles tenzij de algemene
vergadering te dien einde een persoon
aanwijst, zodanige persoon kan ook zijn
de directeur, te wiens aanzien het strijdig
belang bestaat. Indien een directeur op
enig andere wijze dan in de vorige zin
omschreven een belang heeft, strijdig met
dat van de vennootschap, is hij, evenals
ieder van de andere directeuren, bevoegd
met inachtneming van het bepaalde in lid
1 de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. De directie kan aan één of meer personen
doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen; de directie kan aan één of
meer directeuren vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen om als zodanig, met
inachtneming van zijn volmacht, de vennootschap zelfstandig of met een ander te
vertegenwoordigen. De directie kan voorts
aan gevolmachtigden een titel verlenen.
De directie zal van het toekennen van
doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

besluiten de maximum leeftijdsgrens voor
een commissaris te verhogen.
6. De algemene vergadering stelt de beloning
van de commissarissen vast.
ARTIKEL 26.

1. De raad van commissarissen heeft tot
taak toezicht te houden op het beleid van
de directie en op de algemene gang van
zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. De raad van
commissarissen staat de directie met raad
ter zijde. Bij de vervulling van hun taak
richten de commissarissen zich naar het
belang van de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming.
2. Iedere commissaris heeft vrije toegang
tot de gebouwen en de goederen van de
vennootschap. Een commissaris is voorts
bevoegd inzage te nemen in de boeken,
bescheiden en correspondentie van de
vennootschap.
3. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens.
In ieder geval stelt de directie ten minste
een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de
hoofdlijnen van het strategisch beleid,
de algemene en financiële risico’s en
het beheers- en controle systeem van de
vennootschap. De directeuren zijn, mits
daartoe uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij
te wonen en alle gevraagde inlichtingen te
verschaffen. De raad van commissarissen
kan uit zijn midden één of meer gedelegeerd commissarissen aanwijzen. Een
gedelegeerd commissaris heeft een meer
veelvuldig contact met de directie.
4. De raad van commissarissen is voor een
juiste uitoefening van zijn taak bevoegd op
kosten van de vennootschap adviezen in
te winnen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

ARTIKEL 27.

ARTIKEL 25.

1. Indien er meer dan twee personen tot
commissaris zijn benoemd, benoemt de
algemene vergadering een van hen tot
voorzitter.
2. De raad van commissarissen besluit met
volstrekte meerderheid van stemmen.
Een besluit kan slechts worden genomen
indien tenminste de helft van het aantal
commissarissen ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is. Een commissaris
kan zich door een mede-commissaris doen
vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen is het besluit verworpen, tenzij er
meer dan twee commissarissen in functie
zijn, in welk geval de voorzitter van de
raad van commissarissen beslist.
3. De raad van commissarissen kan ook
buiten vergadering (schriftelijk) besluiten
mits alle commissarissen zich omtrent het
desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen
per elektronische gegevensdrager.
4. Van een besluit van de raad van commissarissen blijkt binnen de vennootschap
genoegzaam door de handtekening van de
voorzitter van de raad van commissarissen.
5. De raad van commissarissen kan een
reglement opstellen over de verdeling van
zijn taken.
6. Indien slechts één commissaris in functie
is, heeft deze alle rechten en verplichtingen welke bij of krachtens deze statuten
aan de raad van commissarissen en zijn
voorzitter zijn toegekend.
7. In geval van het ontbreken van een raad
van commissarissen danwel alle commissarissen komen de bevoegdheden welke
deze statuten aan de raad van commissarissen toekennen, toe aan de algemene
vergadering.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen bestaat
uit één of meer commissarissen. De algemene vergadering bepaalt het aantal
commissarissen. Een rechtspersoon kan
niet tot commissaris worden benoemd.
3. De commissarissen worden benoemd,
geschorst en ontslagen door de algemene
vergadering. Het bepaalde in artikel 21 lid
4 vindt overeenkomstige toepassing ten
aanzien van een geschorste commissaris.
4. Bij een aanbeveling of voordracht tot
benoeming van een commissaris worden
van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem
gehouden aandelen in het kapitaal van
de vennootschap en de betrekkingen die
hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor
zover die van belang zijn in verband met
de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke
rechtspersoon hij reeds als commissaris
is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot een zelfde
groep behoren, kan met de aanduiding van
de groep worden volstaan.
De aanbeveling en de voordracht tot
benoeming of herbenoeming worden
gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de
kandidaat zijn taak als commissaris heeft
vervuld.
5. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig
jaren heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris
treedt uiterlijk af op de dag waarop de
jaarlijkse algemene vergadering wordt
gehouden in het boekjaar waarin hij de
leeftijd van tweeënzeventig jaren bereikt.
Evenwel kan de algemene vergadering
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 28.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene
vergadering gehouden, en wel binnen zes
maanden na afl oop van het boekjaar van
de vennootschap.
2. De agenda voor deze vergadering bevat, onverminderd het bepaalde in het
volgende lid, in ieder geval de volgende
onderwerpen:
a. behandeling van het schriftelijk jaarverslag van de directie;
b. vaststelling van de jaarrekening en de
bepaling van de winstbestemming;
c. goedkeuring van het door de directie
gevoerde beleid in de periode waarop
de jaarrekening betrekking heeft en het
door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht in die periode, voor
zover dat beleid respectievelijk toezicht
uit die stukken blijkt of het resultaat
daarvan in die stukken is verwerkt.
3. De agenda bevat voorts de onderwerpen
waarvan de behandeling tijdig schriftelijk
is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certifi caathouders, die alleen
of gezamenlijk ten minste één honderdste
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Het verzoek moet door de directie van
de vennootschap niet later dan op de
dertigste dag voor die van de vergadering
zijn ontvangen. Indien het zwaarwichtig
belang van de vennootschap zich daartegen verzet, kan de directie besluiten het
onderwerp niet op de agenda te plaatsen.
4. Het onderwerp in lid 2 sub b respectievelijk sub c bedoeld kan op de agenda
achterwege blijven indien de algemene
vergadering heeft besloten de termijn
waarbinnen de jaarrekening dient te
worden opgemaakt wegens bijzondere
omstandigheden met ten hoogste zes
maanden te verlengen, dan wel een voorstel daartoe op de agenda staat vermeld.

BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 29.

1. Naast de jaarvergadering kunnen ook
buitengewone algemene vergaderingen
van aandeelhouders worden gehouden.
2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kunnen besluiten een buitengewone vergadering te houden.
3. Buitengewone algemene vergaderingen
moeten eveneens worden gehouden op
schriftelijk verzoek van één of meer aandeelhouders en/of certifi caathouders, vertegenwoordigende tenminste één/tiende
gedeelte van het geplaatste kapitaal, dat
onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie of de raad van
commissarissen is gericht. In dat geval
dient de vergadering binnen vier weken
te worden gehouden, bij gebreke waarvan
de verzoekers zelf de vergadering kunnen
beleggen, dit met inachtneming van het
in deze statuten omtrent oproeping bepaalde.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS EN PLAATS
VAN DE VERGADERING
ARTIKEL 30.

1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de directie dan wel
door een directeur, respectievelijk door
de raad van commissarissen dan wel door
een commissaris.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op
de vijftiende dag voor die van de vergadering door middel van oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven zijn gericht aan de
aandeelhouders en de certifi caathouders.
De oproepingsbrieven voor een algemene
vergadering vermelden dag, uur en de
plaats van de vergadering, alsmede de
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agenda met de te behandelen onderwerpen.
3. Is de oproeping tot een vergadering niet
of niet juist geschied, dan kunnen geen
wettige besluiten worden genomen, tenzij
met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal
aanwezig of vertegenwoordigd is. Hetzelfde geldt ten aanzien van een voorstel
dat niet op de agenda van de vergadering
staat vermeld.
4. De algemene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, Maarsbergen, Amsterdam of Rotterdam, zulks ter beslissing van
de directie.
In een algemene vergadering, gehouden
elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

STEMRECHT
ARTIKEL 31.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen
van één stem, tenzij op grond van deze
statuten op het aandeel geen stem kan
worden uitgebracht.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
3. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen door middel van
niet ondertekende, gesloten stembiljetten,
tenzij geen van de stemgerechtigden zich
tegen een mondelinge stemming verzet.
Blanco en ondertekende stembiljetten zijn
van onwaarde.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
5. Aandeelhouders en certifi caathouders
kunnen zich ter vergadering door een
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
6. De directeuren en de commissarissen zijn
bevoegd de algemene vergadering bij te
wonen en hebben als zodanig in die vergadering een raadgevende stem.

LEIDING ALGEMENE VERGADERING
EN NOTULEN
ARTIKEL 32.

1. De raad van commissarissen wijst uit zijn
midden de voorzitter van de vergadering
aan.
De directie wijst de secretaris van de
vergadering aan, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
Indien de raad van commissarissen geen
voorzitter van de vergadering heeft aangewezen, wordt de voorzitter door de algemene vergadering zelf aangewezen.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden door respectievelijk in opdracht van
de secretaris van die vergadering notulen
gehouden. Notulen worden vastgesteld en
ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering.
3. Het in het vorige lid bepaalde is niet van
toepassing indien van het ter vergadering
verhandelde notarieel proces-verbaal
wordt opgemaakt. Een directeur, een
commissaris of één of meer aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste
één/tiende gedeelte van het geplaatste
kapitaal kunnen het opmaken van een
proces-verbaal verlangen. De kosten van
een proces-verbaal komen voor rekening
van de vennootschap.
4. De notulen of het proces-verbaal liggen
binnen redelijke termijn na afl oop van de
vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders
en certifi caathouders. Aan ieder van
dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen
ten hoogste de kostprijs.

BESLUIT BUITEN VERGADERING
ARTIKEL 33.

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten
welke zij in vergadering kunnen nemen
ook buiten vergadering (schriftelijk)
nemen, tenzij met medewerking van de
vennootschap certifi caten van aandelen
zijn uitgegeven.
Een dergelijk besluit is slechts geldig
indien alle stemgerechtigden schriftelijk,
daaronder begrepen per elektronische
gegevensdrager, ten gunste van het desbetreffende voorstel hun stem hebben
uitgebracht.
2. Indien een besluit buiten vergadering is
genomen, wordt de directie van de vennootschap daarvan ten spoedigste door
een door de stemgerechtigden uit hun
midden aan te wijzen persoon in kennis gesteld, onder overlegging van de
geschriften waaruit van het besluit blijkt.
Ten aanzien van deze geschriften vindt
het bepaalde in lid 4 van het vorige artikel
overeenkomstige toepassing.

BOEKJAAR
ARTIKEL 34.

Het boekjaar van de vennootschap valt samen
met het kalenderjaar.

JAARSTUKKEN
ARTIKEL 35.

1. Jaarlijks binnen vier maanden na afl oop
van het boekjaar van de vennootschap,
behoudens verlenging van deze termijn
met ten hoogste zes maanden door de
algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor
de aandeelhouders ter inzage ten kantore
van de vennootschap. Binnen deze termijn
legt de directie ook het jaarverslag ter
inzage voor de aandeelhouders, tenzij de
artikelen 2:396 lid 6, eerste volzin, of
2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door
alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer
van hen, dan wordt daarvan onder opgave
van reden melding gemaakt.
3. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, tot de afl oop van
die vergadering ligt de jaarrekening, het
jaarverslag en de overige gegevens als
bedoeld in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk
Wetboek ten kantore van de vennootschap
ter inzage voor de aandeelhouders en de
certifi caathouders die de stukken aldaar
kunnen inzien en allen daarvan kosteloos
een afschrift kunnen verkrijgen.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.

ACCOUNTANT
ARTIKEL 36.

1. De vennootschap zal aan een accountant
als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk
Wetboek de opdracht verlenen om de door
de directie opgemaakte jaarrekening te
onderzoeken overeenkomstig het bepaalde
in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden
is indien de wet dat verlangt.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de
algemene vergadering bevoegd. Gaat deze
daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd en, zo hij
daartoe niet overgaat, de directie.
De aan de deskundige verleende opdracht
kan te allen tijde worden ingetrokken door
de algemene vergadering alsook door
degene die de opdracht heeft verleend.
Een door de directie verleende opdracht
kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van
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commissarissen en aan de directie en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een
verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening weer.
4. De directie kan aan de aangewezen deskundige of aan een andere deskundige op
kosten van de vennootschap opdrachten
verstrekken.

WINST
ARTIKEL 37.

1. De winst wordt op een door de directie te
bepalen tijdstip ter beschikking van de
aandeelhouders gesteld, uiterlijk binnen
acht maanden na afl oop van het boekjaar,
een en ander onverminderd het bepaalde
in lid 2., en onverminderd de voorwaarde
die gelden voor een beleggingsinstelling in
de zin van artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De winst wordt
gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de
voor uitkering bestemde winst slechts
uitkeringen doen voor zover haar eigen
vermogen groter is dan het bedrag van
het geplaatste kapitaal vermeerderd met
de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt
dat zij geoorloofd is.
Aandelen waarop krachtens het in artikel
13 lid 6 bepaalde geen stem mag worden
uitgebracht, tellen bij de winstuitkering
niet mee.
4. De algemene vergadering kan besluiten
dat een uitkering geheel of gedeeltelijk
in een andere vorm dan in contanten zal
geschieden.
5. Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee
weken na het besluit tot uitkering, tenzij
de directie daarvoor een eerdere datum
bepaalt.
6. De vordering van een aandeelhouder tot
uitkering vervalt door een tijdsverloop van
vijf jaar.
7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts
worden gedelgd voor zover de wet dat
toestaat.

INTERIM-DIVIDEND

van haar vermogen nodig is. In stukken
en aankondigingen die van haar uitgaan,
moet aan haar naam worden toegevoegd:
in liquidatie.
3. De bepalingen in deze statuten omtrent de
benoeming, de schorsing en het ontslag
van en het toezicht op directeuren en de
vertegenwoordiging van de vennootschap
zijn van overeenkomstige toepassing
op respectievelijk voor de vereffenaars.
De overige statutaire bepalingen blijven
eveneens voor zoveel mogelijk van kracht
tijdens de vereffening.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden
van het vermogen van de vennootschap is
overgebleven, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato van hun aandelenbezit.
5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap zullen gedurende zeven
jaren na afl oop van de vereffening blijven
berusten onder de persoon daartoe door
de vereffenaars benoemd.

(België), geboren te Maastricht op
drieëntwintig februari negentienhonderd vijfenveertig;
g. het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december
tweeduizend en zes.

VOLMACHT
Van de volmacht blijkt één (1) onderhandse
akte van volmacht, welke aan deze akte wordt
gehecht. Van de volmacht is mij, notasris,
genoegzaam gebleken.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
Op het ontwerp van de onderhavige akte werd
op vierentwintig augustus tweeduizend vijf
de ministeriële verklaring van geen bezwaar
verkregen, Ministerie van Justitie, nummer
B.V. 1.336.299;
de verklaring van geen bezwaar wordt aan
deze akte gehecht.

SLOT AKTE
SLOTBEPALING
ARTIKEL 41.

In alle gevallen, waarin niet door de statuten
of de wet is voorzien, beslist de raad van
commissarissen.

OVERGANGSBEPALING
ARTIKEL 42

De directie kan besluiten:
a. artikel 3 lid 1 te wijzigen, zodanig dat
het komt te luiden:
“Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt zes miljoen
euro (€ 6.000.000,00) verdeeld in
eenduizend tweehonderd (1.200)
aandelen van vijfduizend euro
(€ 5.000,00).”
b. dit artikel 42 uit de statuten te schrappen.
De statutenwijziging zal slechts in
werking treden indien en zodra een
afschrift daarvan ten kantore van het
handelsregister is gedeponeerd. De
directie kan het besluit tot statutenwijziging slechts nemen indien vaststaat
dat na de wijziging het nominaal geplaatste aandelenkapitaal tenminste
een miljoen tweehonderdduizend euro
(€ 1.200.000,00) bedraagt.

De comparante is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud
van de akte meegedeeld aan de comparante
en daarop een toelichting gegeven, inclusief
de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
gevolgen.
De comparante verklaart van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de
comparante uitdrukkelijk in te stemmen met
de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte
door de comparante en door mij, notaris,
ondertekend.
De akte is verleden te Utrecht op de datum
aan het begin van deze akte vermeld.

ARTIKEL 38.

De algemene vergadering kan te allen tijde
besluiten tussentijdse uitkeringen te doen,
onverminderd het bepaalde in lid 2 van
het vorige artikel.

JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING,
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
ARTIKEL 39.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot
juridische fusie, tot splitsing, tot wijziging
van de statuten en tot ontbinding van de
vennootschap. Een dergelijk besluit kan
slechts op voorstel van de raad van commissarissen, en wat betreft een besluit tot
ontbinding, de directie worden genomen.
2. Van het voorstel tot statutenwijziging
dient een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten
kantore van de vennootschap ter inzage te
worden gelegd voor iedere aandeelhouder
en certifi caathouder tot de afl oop van de
vergadering, die gedurende die tijd daarvan kosteloos een afschrift kan verkrijgen.

VEREFFENING
ARTIKEL 40.

1. Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering
geschiedt de vereffening van het vermogen door de directeuren, onder toezicht
van de raad van commissarissen, tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
2. De vennootschap blijft na haar ontbinding
voortbestaan voor zover dit tot vereffening
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SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaart de comparante:
a. het geplaatste en gestorte kapitaal
bedraagt tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00) verdeeld in
vijftig (50) aandelen van nominaal
vijfduizend euro (€ 5.000,00). Op
de aandelen moet een bedongen agio
worden gestort van twintigduizend euro
(€ 20.000.00) per aandeel. De agio is
eerst (gedeeltelijk) opeisbaar indien en
zodra de directie van de vennootschap
daartoe besloten heeft, een en ander
met inachtneming van het bepaalde in
artikel 7 van de statuten;
b. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter voor alle
aandelen;
c. op de aandelen wordt in geld gestort;
storting in vreemd geld is toegestaan;
d. voor zover de storting op de geplaatste
aandelen reeds heeft plaatsgevonden,
wordt deze door de vennootschap
aanvaard;
de bankverklaring als bedoeld in artikel
2:203a Burgerlijk Wetboek./.
wordt aan deze akte gehecht;
e. voor de eerste maal wordt tot algemeen
directeur van de vennootschap benoemd: Wine Management B.V. ;
f. voor de eerste maal worden tot commissarissen van de vennootschap
benoemd: de heer Erik Paulus Joannes
Maria Sauter, wonende te Van Kerkemstraat 23, B-3620 Neerharen-Lanaken
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