
 

Informatie voor de consument 

Op grond van artikel 246 b EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Duitse 
invoeringswet bij het Burgerlijk Wetboek) moet voor alle overeenkomsten betreffende de verkoop op 
afstand (overeenkomsten die met behulp van een techniek voor communicatie op afstand (bijv. per e-
mail, fax, internet) tot stand komen) alsmede overeenkomsten die buiten de bedrijfsruimten van de 
emittent worden gesloten) de onderstaande informatie aan de investeerder ter beschikking worden 
gesteld.  

1.1. Algemene bedrijfsgegevens over de emittent 

Exporo Düsseldorf KR 172 GmbH gevestigd in Hamburg, vertegenwoordigd door de directeur Dr. Björn 
Maronde.  

Zakelijke adres/vestigingsadres: Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg.  

Ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Hamburg onder nummer HRB 157007. 

De belangrijkste bedrijfsactiviteit van Exporo Düsseldorf KR 172 GmbH is de verhuur en het beheer van 
een woon- en bedrijfspand aan de Karl-Rudolf-Straße 172, 40215 Düsseldorf. 

Exporo Düsseldorf KR 172 GmbH is niet onderworpen aan een afzonderlijke toezichthoudende 
overheidsinstantie. 

1.2. Informatie over de belegging 

1.2.1 Essentiële kenmerken van de belegging en sluiten van de overeenkomst 

De belegger verwerft getokeniseerde obligaties in Exporo Düsseldorf KR 172 GmbH. De belangrijkste 
details van de belegging zijn opgenomen in het prospectus van Exporo Düsseldorf KR 172 GmbH 
(versie: 29 november 2019), in het bijzonder in het gedeelte "Beschrijving van het waardepapier". 

De obligaties zijn niet-gesecuritiseerde, achtergestelde, getokeniseerde obligaties die tevens 
achtergesteld zijn in de periode vóór een mogelijke insolvabiliteit.  

De getokeniseerde obligaties creëren betalingsverplichtingen van de emittent tegenover de 
investeerders. Beleggers hebben recht op een variabele rente en aan het einde van de looptijd op 
terugbetaling van de getokeniseerde obligaties tegen pari, vermeerderd met een eventuele 
waardestijging. 

De getokeniseerde obligaties creëren uitsluitend vorderingen van de obligatiehouders op de emittent 
krachtens het verbintenissenrecht. De getokeniseerde obligaties verlenen geen recht op participatie, 
inspraak of stemming.  

De getokeniseerde obligaties hebben een nominale waarde van EUR 1.000,- per stuk. 

Het minimale inschrijvingsbedrag is 1 stuk (= EUR 1.000,-). 

Beleggers ontvangen een aantal door de emittent gegenereerde EXP5-tokens naar rato van het 
inschrijvingsbedrag van de getokeniseerde obligaties. De tokens vertegenwoordigen de rechten die aan 
de getokeniseerde obligaties verbonden zijn.  

De overeenkomst wordt gesloten zodra het inschrijvingsbewijs door de directie van Exporo Düsseldorf 
KR 172 GmbH aanvaard is.  

1.2.2 Speciale informatie over de aard van de financiële dienst 

De aangeboden belegging is onderhevig aan speciale risico's. Het belangrijkste risico van de hier 
aangeboden belegging ligt in de economische ontwikkeling van de emittent. Aan deze belegging kleeft 
dus het risico van een gedeeltelijk of zelfs volledig verlies van het belegde kapitaal en (nog) niet 
uitgekeerde rente. Een gedetailleerde beschrijving van de risico's is te vinden in het gedeelte "Risico's" 
van het prospectus. 



 

De financiële dienst heeft geen betrekking op financiële instrumenten waarvan de prijs afhankelijk is 
van schommelingen op de financiële markt. 

1.2.3 Minimumlooptijd, contractuele opzeggingsvoorwaarden, contractuele sancties 

De looptijd van de getokeniseerde obligaties is vast. Deze begint op 30 november 2019  en eindigt op 
29 november 2029. De getokeniseerde obligaties kunnen tijdens de looptijd niet normaal worden 
opgezegd door de belegger. Dit doet geen afbreuk aan het recht op buitengewone opzegging van de 
getokeniseerde obligaties om zwaarwegende redenen. Na een besluit van de obligatiehouders om het 
vastgoed te verkopen, heeft de emittent het recht op voortijdige buitengewone opzegging van de 
getokeniseerde obligaties.  

In een contractuele sanctie is niet voorzien. 

1.2.4 Totale prijs, prijscomponenten, betaalde belastingen 

De aankoopprijs per obligatie bedraagt EUR 1.000,-. 

Er zijn geen andere prijscomponenten. 

De inschrijving op de belegging is vrijgesteld van omzetbelasting. De emittent neemt niet de betaling 
van belastingen voor de belegger over. 

1.2.5 Bijkomende kosten, belastingen die niet via de onderneming worden betaald. 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de belegging. 

1.2.6 Bijkomende kosten voor de consument voor het gebruik van de techniek voor 
communicatie op afstand die door de onderneming in rekening worden 
gebracht 

Dergelijke kosten worden niet in rekening gebracht aan de belegger. 

1.2.7 Details van de betaling en uitvoering 

Details over de wijze van betaling en de betalingstermijnen zijn te vinden in het inschrijvingsbewijs en 
in het gedeelte "Voorwaarden en vereisten voor het aanbod" van het prospectus.  

Beleggers die wensen in te schrijven op de getokeniseerde obligaties en EXP5-tokens wensen te 
ontvangen, hebben een zogenaamde wallet nodig die compatibel is met Ethereum-assets. Zonder 
vermelding van een Ethereum-adres (een zogenaamde public key) in het online inschrijvingsproces kan 
de emittent geen inschrijvingsopdrachten aannemen. De getokeniseerde obligaties en het bijbehorende 
aantal EXP5-tokens zullen worden uitgegeven tegen betaling van euro.  

Na aanvaarding van de inschrijving in het online inschrijvingsproces en na ontvangst van de betaling 
wordt een aantal EXP5-tokens gegenereerd overeenkomstig het betaalde bedrag, dat gecrediteerd 
wordt in de wallet van de betreffende belegger. 

1.2.8 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank 

De emittent, de overeenkomst over de belegging en de rechten en plichten die voortvloeien uit de 
belegging zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. 

De bevoegde rechtbank is – voor zover wettelijk toegestaan – de maatschappelijke zetel van de 
vennootschap. Indien de belegger na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of gewone 
verblijfplaats buiten Nederland verplaatst of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is 
op het moment van het indienen van een eis, wordt eveneens de maatschappelijk zetel van de 
vennootschap als bevoegde rechtbank overeengekomen. Indien de investeerder een consument is in 
de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), gelden de wettelijke bepalingen met betrekking tot de 
bevoegde rechtbank.  



 

1.2.9 Geldigheid van de informatie 

De geldigheid van deze informatie is beperkt tot twaalf maanden na de goedkeuring van het prospectus.  

1.2.10 Taal van de overeenkomst 

De kapitaalbelegging wordt enkel aangeboden in de Engelse of Nederlandse taal en de communicatie 
tussen de emittent en de belegger gedurende de looptijd van de belegging zal in het Engels of 
Nederlands plaatsvinden. 

1.2.11 Buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures 

Voor geschillen die voortvloeien uit de toepassing van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake 
verkoopovereenkomsten op afstand voor financiële diensten, kan, onverminderd het recht om in beroep 
te gaan bij de rechter, voor deze geschillen een beroep worden gedaan op een door het Duitse Federale 
Ministerie van Justitie erkende particuliere arbitragecommissie voor consumenten of op de bij de Duitse 
Federale Bank ingestelde arbitragecommissie (Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 111 
232, D-60047 Frankfurt/Main, fax: 069 2388 1919, internet: bundesbank.de).  

In de bovengenoemde bemiddelingsprocedure dient de investeerder te garanderen dat hij nog niet bij 
een rechtbank, een bemiddelingsorgaan of een bemiddelingsbureau in beroep is gegaan om het geschil 
te beslechten en dat hij geen buitengerechtelijke schikking heeft getroffen. 

1.2.12 Het bestaan van een garantiefonds of andere compensatieregelingen 

Er is geen depositogarantie, geen garantiefonds en er bestaan geen compensatieregelingen. 

1.2.13 Lidstaat van de EU, aan het recht waarvan de onderneming onderworpen is. 

Bondsrepubliek Duitsland. 

1.2.14 Instructies voor herroeping 

De belegger kan zijn inschrijfverzoek herroepen.  

Instructies voor herroeping 

Herroepingsrecht 

U kunt uw inschrijfverzoek binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen door middel van een eenduidige 
verklaring herroepen. De termijn begint na ontvangst van deze instructies op een duurzame 
gegevensdrager, maar niet voor het sluiten van de overeenkomst en ook niet voor het vervullen van 
onze informatieplicht volgens artikel 246b § 2 lid 1 in combinatie met artikel 246b § 1 lid 1 EGBGB. Om 
te voldoen aan de herroepingstermijn, is de tijdige verzending van de herroeping voldoende, mits de 
verklaring op een duurzame gegevensdrager (bv. brief, fax, e-mail) geschiedt. De herroeping moet 
worden gericht aan:  

Exporo Düsseldorf KR 172 GmbH, Am Sandtorkai 70, 20457 Hamburg 

Fax: +49 40 / 228 686 99 –9  

E-mail: ir@exporo.com 

Gevolgen van herroeping  

In geval van een effectieve herroeping dienen de door beide partijen ontvangen diensten te worden 
teruggegeven. U bent verplicht de waarde van de geleverde dienst tot aan de herroeping te vergoeden, 
als u voor het indienen van uw inschrijfverzoek over deze rechtsgevolgen geïnformeerd bent en er 
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij voor het einde van de herroepingstermijn met de uitvoering 
van de tegenprestatie beginnen. Als er een verplichting tot betaling van vergoeding bestaat, kan dit 
betekenen dat u nog steeds moet voldoen aan de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode 
tot de herroeping. Uw herroepingsrecht vervalt voortijdig indien de overeenkomst op uw uitdrukkelijke 
verzoek door beide partijen volledig is uitgevoerd voordat u van uw herroepingsrecht gebruik heeft 



 

gemaakt. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. 
De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst 
ervan. 

Einde van de instructies voor herroeping 

 


