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OVER ZICHT

BANK

OPDRUK
De informatie is uitsluitend voor advertentiedoeleinden. In het bijzonder vormt deze informatie geen financieel of ander beleggingsadvies. De hierin opgenomen 
informatie kan een beleggingsadvies op maat voor de individuele omstandigheden van de belegger en de belegging niet vervangen. De uitgever wijst er duidelijk 
op dat ter beoordeling van de belegging alleen de informatie in de effectenprospectus van de uitgever dient, die op de website van de uitgever (www.exporo.de/
ir-projekt106) is gepubliceerd en gratis kan worden gedownload.
 

VERWACHTE JA ARLIJKSE BEGROTING* 
(KORTE VERSIE, GEM. 10 JA AR) 

*     Verwachtingen zijn geen betrouwbare indicator voor een toekomstige 
       waardeontwikkeling.
**   Het verwachte totale rendement is zowel gebaseerd op de uitkering van   
       huurinkomsten als de verkoopopbrengsten aan het einde van de looptijd.
***De obligatie is vrij verhandelbaar aan derden via de Exporo Handelsplaats.   
       Indien u de obligatie niet voor de verloopdatum verkoopt, bedraagt de  
    looptijd 10 jaar.

BATEN / L ASTEN                                                       CA . /€ P.J . 
 
 NET TO HUURINKOMSTEN                                   268.000 €

 RENTEL A STEN (1,13 %)                                         -36.600 €

 BEHEER- & ONDERHOUDSKOSTEN                      -57.000 €
 
RESTULTA AT UIT VASTGOED                                     174.400 €

        AFLOSSINGEN (1,0 %)                                           -35.800 €

 UITBETALINGEN                                               138.600 €4.

2.

2.

3.

1.

HIGHLIGHTS VAN DIT OBJECT
DÜSSELDORF

Verwacht uit te
keren direct rendement

(gem. over 10 jaar)

Verwacht totaal 
(indirect) rendement**

Eerste uitbetaling

CA. 4,3 % 
P.J.*

CA . 5,5 % 
P.J .*

15 APRIL
2020

VRIJ
VERHANDELBAAR 

(MA X. 10 JA AR)

IN CIJFERS

LOOPTIJD***

CA . 3,7 % 
P.J .*

Verwacht uit te
keren direct rendement

(na 1 jaar)

3.

1.

2. 4.

VASTGOED

BELEGGERSBANK

-  Omgebouwd tot woon- 
 ruimte in 2014 - Voll-
 edige sanering 
-  Hoogwaardig ingerichte  
 woningen 
-  Doorlopende volledige  
 bezetting

HET PAND

-  populaire drogisterij-
 keten met een huurcont- 
 ract tot einde 2025
- 54 % van de huurinkoms-
 ten uit huurwoningen
-  Zeer positieve prognose  
 voor huurontwikkeling  
 van de woonruimte

DE HUURDERS

- Locatie met sterke be-
 volkingsgroei
- Gelegen in het centrum  
 van Düsseldorf, tussen de  
 Königsallee en het Haupt- 
 bahnhof
-  Vlakbij lokaal winkel-
 centrum

DE OMGEVING

Onafhankelijk getaxeerde 
marktwaarde

CA . 5.700.000 €
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HET GEBOUW

De woon- en winkelruimtes bieden samen een totale 
bruikbare oppervlakte van 1.782 m². Deze is verdeeld
over een winkelruimte op de begane grond, met daar-
boven vier verdiepingen en een dakverdieping die ook
als woonruimte gebruikt wordt. Op iedere etage bevin-
den zich twee wooneenheden met oppervlakten tus-
sen 105-110 m2. Ieder woning beschikt zowel over drie 
kamers als ook over een balkon, gelegen aan de binnen-
tuin. Een personenlift maakt drempelloze toegang tot 
iedere verdieping mogelijk. Het gebouw werd recent in 
2014 verregaand gerenoveerd en omgebouwd tot het 
huidige "mixed use" gebruik.

Destijds is iedere woning uitgerust met een hoogwaar-
dige binnenhuisinrichting, gekenmerkt door een nieuwe 
inbouwkeuken en moderne sanitaire voorzieningen.

   

    
 GRONDOPPERVL AK TE CA . 704 M²

 K AR AKTER VAN HET PAND  MIXED USE

 GEBRUIK 10 APPARTEMENTEN + 1 WINKEL

 BOUWJA AR GERENOVEERD 2014

 GEBRUIKSOPPERVL AK TE 1.782 M2

 BEZETTINGSGRAAD 94 % VERHUURD 

    CONSTRUCTIE 5 VERDIEPINGEN

 INRICHTING        HOOGWA ARDIGE INRICHTING, 
BALKONS, PERSONENLIFT

 HUURFACTOR 22 ,56 

 A ANKOOPBEDR AG 5.579.000 €

K ARL-RUDOLF-STR. 172

KORTE BESCHRIJVING VAN HET OBJECT

HET GEBOUW
TOTALE HUUROPPERVLAKTE IS 1.782 M²

ZEER HOOGWA ARDIG INGERICHTOMGEBOUWD TOT WOONRUIMTE IN 2014

VERREGA AND GESANEERD & 
GEMODERNISEERD
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DE HUURDERS

WONEN (1.056 M²) 

133.332 € 

WINKELRUIMTE (726 M²) 

114.000 €

VERDELING VAN 
DE JA ARLIJK SE 

HUURINKOMSTEN
53,91 % 46,09 % 

INDELING PLATTEGROND 
K ARL-RUDOLF-STR ASSE 172
De drogisterijketen "Dirk Rossmann GmbH" huurt een 
gebruiksoppervlakte op de begane grond van ca. 726 m².
Deze is verdeeld in een winkeloppervlakte van 595 m²
en een magazijn van 131 m² . Het 12-jarige huurcontract
loopt door tot einde 2025, met een optie tot verlen-
ging voor 9 jaar. 

De tien woningen boven de bedrijfsruimte beslaan ca. 
1.056 m² en zijn bijna volledig verhuurd – de laatste 
leegstaande woning wordt momenteel gesaneerd en 
binnenkort verhuurd.

A ANTREKKELIJK, PERFECT GELEGEN WOON- 
EN WINKELPAND 
In het centrum van Düsseldorfs (Friedrichstadt) waar 
het gebouw zich bevindt, ligt de gemiddelde kale huur-
prijs voor bestaande appartementen op ca. 10,27 €/m² 
(Bron: Capital Immobilien-Kompass).

Acht van de tien woningen in het gebouw zijn momen-
teel verhuurd voor een gemiddelde kale huur van ca. 
10,25 €/m² en liggen daarmee licht onder het markt-
conforme niveau. Bij huurvernieuwing is een huurpri-
jsverhoging waarschijnlijk – de woningen die  onlangs 
gerenoveerd zijn, worden verhuurd voor een kale huur-
prijs van 11,50 €/m². De bedrijfsoppervlakte wordt 
momenteel voor een huurprijs van 15,96 €/m² verhuurd.

DE HUURDERS
DOORLOPEND VOLLEDIGE BEZETTING

ZEER GOEDE HUURONT WIKKELINGROSSMANN: HUURCONTRACT TOT 
EINDE 2025

APPARTEMENTEN: 54 % VAN HUURIN-
KOMSTEN
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BEOORDELING VAN DE MARKTWA ARDE VAN 
HET PAND
Na de geslaagde aankoop van het pand heeft Exporo
een onafhankelijke beoordeling van de marktwaarde van 
het gebouw opgevraagd. De externe taxateur heeft het 
pand ter plaatse bezocht en de woningmarkt in Düssel-
dorf bestudeert, om naar eer en geweten een onaf-
hankele waardering van het pand vast te stellen. Voor de 
waardebepaling zijn voornamelijk de actuele huursituatie,
de door de beoordelaar geschatte waardevermeerdering
en de verwachte huurinkomsten maatgevend geweest. 

Voor het pand in Düsseldorf gaat het om een algeheel 
typisch gebouw voor de omgeving met moderne woon- 
en bedrijfsruimte in zeer goed onderhouden staat, wat 
terug te voeren is op de volledige renovatie in 2014. 
  
De externe taxateur heeft in zijn eindoordeel, na 
berekening van de huurfactor, de taxatiewaarde
van het pand vastgesteld op ca. € 5.700.000. Daar-
door ligt de marktwaarde van het pand ca. € 120.000
boven de betaalde aankoopprijs.

Foto: Shutterstock, Mapics

TA X ATIE

EXTERNE VAKKUNDIGE TA X ATIE 
DOOR DEKR A

MARKTWAARDE VAN HET GEBOUW LIGT 
€ 120.000 BOVEN DE A ANKOOPPRIJS

GEEN BIJZONDERE RISICO'S VAST-
GESTELD

MARK T WA ARDE: € 5.700.000 

Het gebouw is door vastgoedexperts van Exporo en 
door een externe taxateur (DEKRA) onderzocht. 

DEKR A BEOORDELING
DEKRA heeft een technische analyse op het pand uitge-
voerd en op de vakgebieden grondstuk/ligging, toestand
van het gebouw en technische vereisten/richtlijnen 
geen bijzondere risico's vastgesteld. Daarnaast werden 
op basis van het technische onderzoek de geraamde 
jaarlijkse onderhoudskosten voor de komende 10 jaar 
geschat op (netto) € 115.000. Exporo heeft voor het on-
derhoud van het pand voor de komende 10 jaar (netto) €
180.000 gereserveerd.

DE EXTERNE TAXATIE

Het in 1925 opgerichte DEKRA is een van de meest
gerenommeerde Duitse taxatiebedrijven. Het keurt
voornamelijk vastgoed, vrachtwagens, en tech-
nische installaties. Zo kunnen we gebreken aan 
het vastgoed vroegtijdig herkennen en financiele 
verrassingen vermijden.

DEKR A
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MICRO - EN MACRO - OMGEVING

HOOFDSTAD VAN DEELSTA AT 
NOORDRIJN-WESTFALEN

UITMUNTENDE LEVENSK WALITEITSTERKE BEVOLKINGSGROEI

GEDEGEN ECONOMISCHE LOCATIE

OVERZICHT

OVER DE OMGEVING
Als hoofdstad van de aan Nederland grenzende deelstaat 
Nordrhein-Westfalen is Düsseldorf prachtig gelegen aan 
de Rijn en op economisch gunstige afstand van het Roer-
gebied. Dit komt voornamelijk tot uitdrukking in de actuele 
cijfers van van het bruto binnenlands product (BBP) in ver-
houding tot het inwoneraantal van de stad, dat door het 
Duitse Bondsbureau voor Statistiek wordt gepubliceerd. 
Volgens die getallen neemt Düsseldorf de eerste plaats 
in de deelstaat in en in vergelijking met alle andere grote 
Duitse steden staat het op de derde plaats. Op de lijst 
hoeft Düsseldorf qua BBP alleen Stuttgart en Frankfurt
voor te laten gaan en laat het Metropoolregio's zoals 
Hamburg, München en Keulen achter zich. Bovendien is 
het bruto binnenlands product van de stad al vier jaar 

DÜSSELDORF

Inwoners (2018)
6 42 . 304

Bevolkingsgroei tot 2040:
GESCHAT OP CA .14 %

Leegstand (Woningen, 2017):
1,4 %

Koopkrachtindex (2018):
117 (BRD = 117)

DÜSSELDORF

op rij gegroeid. Een vergelijkbare trend is waar te nemen in de ontwikkeling van de bevolkingsgroei. Met ong. 642.000 
Inwoners hoort Düsseldorf bij de 7 grootste steden van Duitsland en de verwachting is dat het inwonertal tot 2040 
nog eens met 14 % zal toenemen. De hoge levenstandaard langs de Rijn wordt regelmatig door verschillende studies 
onderbouwd. Volgens een recente studie van Mercer staat de stad Düsseldorf qua levenskwaliteit wereldwijd op de 6e 
plaats. De hoge levenstandaard in de stad komt eveneens tot uitdrukking in de koopkrachtindex, die met een waarde 
van 117 in 2018 ruim boven het Duitse landsgemiddelde van 100 lag.

Foto: Shutterstock, RossHelen
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MICRO - EN MACRO - OMGEVING

Op loopafstand zijn goede
OV verbindingen beschik-
baar door diverse bus- en 
tramlijnen. 

Het centraal station is 
slechts enkele minuten 
lopen verwijderd van het 
gebouw, en het vliegveld 
is met de auto in circa 15 
min. te bereiken.

De Königsallee, een van 
de meest bekende luxe 
winkelstraten in Europa, 
ligt slecht 300 meter 
westelijk. 

Deze centrale ligging in 
de binnenstad zorgt voor 
veel voorbijgangers en 
een stabiele waardeont-
wikkeling. 

In de directe omgeveing 
bevindt zich het exclu-
sieve winkelcentrum 
'Crown', waar ook de da-
gelijkse boodschappen 
gedaan kunnen worden. 

Naast supermarktketen 
EDEKA zijn hier vele an-
dere winkels te vinden.

Het stadsdeel waarin het
pand staat maakte de af-
gelopen jaren een posi-
tieve ontwikkeling door 
vanwege de vele steden-
bouwkundige ontwik-
kelingen en renovaties. 
Hierdoor verandert de 
omgeving ten goede en
zal de vraag in de wijk naar
aantrekkelijke woon- en 
winkelruimte toenemen.

Dit vastgoedobject, gelegen aan de Karl-Rudolf-Straße 172, bevindt zich op een zeer centrale locatie in het stads-
centrum van Düsseldorf in de wijk Friedrichstadt. Aan de ene kant direct langs de bekende luxe winkelstraat 
'Königsallee' („Kö“) en aan de andere kant niet ver van het Centraal Station Düsseldorf, waardoor het gebouw 
aan een centraal verkeersknooppunt ligt. Dit is voornamelijk gunstig voor forenzen die gezien de afstand tot het 
treinstation een directe connectie hebben tot openbaar vervoer in de stad, de regio en zelfs daarbuiten.

Rhein

Rhein

HBF 
DÜSSELDORF

VLIEGVELD
DÜSSELDORF 

9 KM

inwoners 
in deze stadswijk

huurprijs voor bedrijfsruimtes 
op 1a locatie (vanaf ca. 500m²)

Leegstandspercentage 
Düsseldorf (2017)

Bevolkingsgroei Düsseldorf 
(2008-2017

ONG. 20.000 1,4 % +7,4 %80-155
€/M²/MA AND

MICRO-OMGEVING

DÜSSELDORF

K ARL-RUDOLF-
STR A SSE 172 
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De overschotten aan huurinkomsten worden vier maal per jaar aan de investeerders uitgekeerd. Daarbij gaat het 
om een uitbetaling van het daadwerkelijke overschot. Midden april 2020 zal de eerste uitbetaling plaatsvinden. Voor 
het eerste jaar wordt een direct (contant) rendement van ca. 3,7 % op jaarbasis verwacht. Mochten de daadwerke-
lijke kosten lager uitvallen dan de geraamde kosten, of de huurinkomsten hoger, dan worden overeenkomstig ook 
hogere bedragen uitgekeerd.  

CIJFERS

TOTALE INVESTERING: € 6,61 MILJOEN.

CA. € 3,2 MILJOEN GEFINANCIEERD 
VERMOGEN

VERWACHT TOTA AL RENDEMENT VAN 
CA. 5,5% P.J.  

EERSTE UITBETALING IN APRIL 2020

DE CIJFERS

INVESTERINGSKOSTEN

GEÏNVESTEERD VERMOGEN (Exporo-obligaties)

Ca. 3.210.000 €

VREEMD VERMOGEN (bancaire lening)

3.400.000 €

FINANCIERING

DOORLOPENDE UITBETALING

1e uitbetaling

HALF APRIL
 2020

2e uitbetaling

HALF JULI
 2020

3e uitbetaling 

HALF OK TOBER
 2020

4e uitbetaling

HALF JANUAR
 2021

TOTALE 
INVESTERING

ca. 6.610.000 €

A ANKOOPPRIJS VASTGOED 5.579.700 € 
BIJKOMENDE A ANKOOPKOSTEN 898.890 € 
 Overdrachtsbelasting    362.681 € 
 Notariskosten   47.427 € 
 Makelaarskosten  265.594 €  
  Structureringskosten  223.188 €
 (brochurekosten, marketing, taxatie- en onderzoekskosten (extern),   
	 kosten	financiële	instellingen,	belastingadviseur,	externe	pandhouder		
 (trust), verkoopcommissie)
KOSTEN VOORFINANCIERING 33.248 €  
LIQUIDITEITSRESERVE  100.000 €

BLZ. 9
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CIJFERS

JAARLIJKSE BEGROTING* (GEMIDDELD OVER 10 JAAR)

 INKOMSTEN / UITGAVEN   

 NET TO HUUROPBRENGST   C A . 268.000 €

 INVESTERINGSBEHEER   C A . -12.000 €

  Waarvan belastingadviseur                                                                 -3.927 €

  Waarvan externe pandhouder (trust): HMCS Sicherheitentreuhand GmbH   -3.209 €

	 	 Waarvan	financiële	instellingen																																																												-1.500	€	 	

  Waarvan investeringsbeheer                                                               -3.210 €

 STR AT. VA STGOEDBEHEER    -18.000 €

 BEHEER VAN HET PAND   -11.000 €

 LEEGSTANDSRISICO   -4 .000 €

 RENTEL A STEN  (1,13 %)   -36.600 €

 ONDERHOUDSKOSTEN (verwacht)    -12.000 €

 RESULTA AT UIT VASTGOED   174.400 €

 VERMOGENSRENDEMENT (RESULTAAT UIT VASTGOED / GEÏNVESTEERD VERMOGEN)	 	 5 ,43	% 

	 AFLOSSINGEN	(1,00	%)	 	 	 -35.800	€

 UITBETALINGEN   138.600 € 

 UITBETALINGSRENDEMENT (UITBETALING / GEÏNVESTEERD VERMOGEN)   4 ,3 %

*  Verwachtingen zijn geen betrouwbare indicator voor een toekomstige waardeontwikkeling.
**  Het verwachte totale rendement omvat zowel de regelmatige uitkering van huuroverschotten als de verkoopwinst van  
  het pand aan het einde van de looptijd.
  

BEGROTING EN WA ARDESTIJGING
Op basis van een looptijd van 10 jaar zijn de totale kosten, waaronder de kosten voor 
aanschaf, emissie en de vermarkting, berekend.

Deze kengetallen zijn naar eer en geweten berekend en bevatten bij voorbaat al buffers 
voor onderhoudskosten en niet verhaalbare kosten. de netto huurinkomsten worden 
in de loop van de 10 jaar door professioneel beheer marktconform verhoogt. De getallen 
kunnen afgerond zijn.

VERWACHTE WAARDESTIJGING  (huurtoename: 1,75 % % p.j. - Verkoopfactor: 24 x )*

 N A 10 J A A R   

 WA A RDE VA N HE T VA S TGOED 6 .9 4 0.0 0 0 €

 V ERWACH T TOTA A L RENDEMEN T* * (DOORLOPENDE UITBETALINGEN & VERKOOPWINST) 5 ,5 % 

De verwachte verkoop-
factor beschrijft
de verhouding tussen 
de verwachte verko-
opprijs van vastgoed 
over 10 jaar in verhou-
ding tot de jaarlijkse 
netto huuropbrengst. 
Op basis daarvan 
wordt het verwachte 
totale rendement be-
rekend. 

De huurfactor geeft 
duiding aan de ver-
houding tussen de 
aankoopprijs van het 
vastgoed ten opzich-
te van de jaarlijkse 
huurinkomsten. Des te 
hoger de factor, des te 
lager het rendement.

HUUR-
FACTOR

VERKOOP-
FACTOR

BLZ. 10
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PROGNOSE

* Verwachtingen zijn geen betrouwbare indicator voor een toekomstige waardeontwikkeling.

Om u verder te verduidelijken welke mogelijkheden 
een investering in het stadscentrum van Düsseldorf 
u biedt, hebben we naar eer en geweten drie rende-
mentscenario's in zichtelijk gemaakt. Ze zijngebaseerd 
op het basisscenario, het aandeel van investeerders in 

Exporo-Vastgoedobjecten en de waardeontwikkeling. 
Daarbij verduidelijkt de tweede tabel, hoe u als inves-
teerder langdurig kunt profiteren van de aflossing van 
de bancaire lening en de mogelijke waardestijging van 
het pand.

0,
00

M
io

. €
3,

23
M

io
. €

3,
21

 
M

io
. €

0,
60

M
io

. €
3,

05
M

io
. €

3,
21

 
M

io
. €

Vastgoed vandaag Vastgoed over 5 jaar Vastgoed over 10 
jaar

Exporo

Bank-
lening

WA ARDEONT WIKKELING VAN HET PAND
(Totale waarde op basis van het basis scenario)

0,
00

 
M

io
. €

3,
40

M
io

. €
3,

21
 

M
io

. €

RENDEMENT-
SCENARIO
Mogelijke waardeontwik-
kelingen van uw inves-
tering hangen af van de 
waardeontwikkeling van 
het pand (een afwijking 
van 10 %) bij doorlopen-
de uitbetalingen die over-
eenkomen met de ver-
wachting.

WA ARDEONT WIKKE-
LING VAN HET PAND
De waardeontwikkeling 
van uw aandeel in het 
Exporo hangt zowel af 
van de ontwikkeling van 
het pand zelf, als van de 
aflossing van de bancaire 
lening.

25.000 € 

20.000 €

15.000 €

10.000 €

5.000 €

0 €
Negatieve afwijking Basisscenario Positieve afwijking

AandeelLopend DividendBeleggingssom

RENDEMENTSCENARIO'S*
(Na 10 jaar bij een inleg van € 10.000)

14.288,42 €
16.017,78 €

17.747,15 €

DE ONTWIKKELING

Aandeel waardeontwikkeling Geinvesteerd kapitaal Aandeel afbetaling

BLZ. 11
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BETROKKEN PARTIJEN

DE BETROKKEN PARTIJEN
EXPORO

BEDRIJFSLEIDER: DR. BJÖRN MARONDE
GEMACHTIGDE: THOMAS LANGE
Exporo Düsseldorf KR172 GmbH is voor 100 % een dochteronderneming van 
Exporo AG en heeft als enige taak de aan- en verkoop van het bestaande pand te 
realiseren voor de vastgoedinvesteringen.

BEDRIJFSLEIDER: JULIAN OERTZEN
GEMACHTIGDE: THOMAS STADLER
Exporo AM GmbH is voor 100 % een dochteronderneming van Exporo AG en 
beheert het door een Exporo-doelonderneming aangekochte en in eigendom 
gehouden vastgoed. 

EXPORO  
INVESTMENT GMBH

(Financiele 
dienstverlener)

BEDRIJFSLEIDER: DR. KNUT RIESMEIER
GEMACHTIGDE: PATRICK HARTMANN
Exporo Investment GmbH is voor 100 % een dochteronderneming van Exporo
AG en wordt als financiële dienstverlener onder artikel 32 KWG, Duits Wetboek, 
door de BaFin gereguleerd. Binnen het kader van deze licentie als voorziening-
sagentschap neemt het ook bij het project "Düsseldorf Centrum' de rol van 
obligatieverstrekker aan.

EXPORO DÜSSELDORF 
KR172 GMBH

(Eigenaar vastgoed)

EXPORO  
AM GMBH

(Vastgoedbeheer)

EXTERNE PARTIJEN

HMCS TREUHAND
Exporo Düsseldorf KR172 GmbH heeft met HmcS
Treuhand een overeenkomst als externe pand-
houder afgesloten. 

HmcS verzekert het vastleggen van de 'Grund-
schuld' (betaalgarantie) voor de obligatiehouders 
en behoudt de 'Grundschulden' in naam van de 
obligatiehouders. Daarnaast heeft de firma als 
asset-manager een controlerende taak, inclusief 
het aanbod van een contactmogelijkheid over de 
prestaties van Exporo AM GmbH, en behoudt, 
beheert en gebruikt de obligaties in het geval van 
liquidatie ten behoeve van de obligatiehouder. 

ETHEREUM
Ethereum is het leidende Blockchainprotocol voor 
het vastleggen van finaciële toepassingen, zoals 
registraties van waardepapieren. De ontwikkeling 
van het netwerk wordt door de Zwitserse Ethere-
um Stichting geleid.

De technologie van de Ethereum Blockchain werd
ook al door ondernemingen zoals Daimler AG, de
Wereldbank en Socité Générale gebruikt voor het 
verstrekken van waardepapieren.
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Meer informatie vindt u op 
W W W.EXPORO.NL

De informatie representeerd geen een verkoopaanbod, noch een contractsvoorstel van de obligatie van de verstrekker, noch een uitnodiging voor koop per opbod van de obligatie 
van	de	verstrekker.	De	informatie	is	uitsluitend	bedoeld	als	advertentie.	De	gepresenteerde	informatie	geeft	uitdrukkelijk	geen	financieel	advies	of	andersoortig	investeringsadvies.	
De opgenomen informatie kan gepast persoonlijk advies op basis van de situatie van de investeerder en de gapastheid van de investeringen niet vervangen. De verstrekker wijst er 
nadrukkelijk op dat ter beoordeling van de obligatie uitsluitend de getallen maatgevend zijn die genoemd worden  in de brochure van de verstrekker van de waardepapieren, zoals 
gepubliceerd op de website van de verstrekker (www.exporo.de/ir-projekt106) en daar kostenloos te download is.  
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