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GAR ANTIES

GAR ANTIES EN BEHEER

EEN WAARBORG VOOR UW INVESTERING DOOR VERSCHILLENDE INGEBOUWDE ZEKERHEDEN

BETALINGSGAR ANTIE
Het eigendomsrecht van grondstukken of vergelijkbare 
eigendommen (vastgoed)  wordt in Duitsland veelal in 
'Grundschuld' (een combinatie van hypotheek en kadas-
ter) vastgelegd, waarbij de bezitter van de 'Grundschuld' 
een vastgesteld geldbedrag kan opeisen.

Exporo-Investeerders worden binnen ‘Exporo Vastgoed-
objecten’ verzekert met een achtergestelde Grundschuld.
De uitgever is als bezitter in het kadaster geregistreerd. 
De investeerders worden daarnaast als tweede in rang, 
na de financierende bank, via de registratie van de exter-
ne pandhouder (trust) door het kadaster verzekerd.

EXTERNE PANDHOUDER (TRUST)
Ter wille van de investeerders is er door de uitgever van 
de obligaties vrijwillig een extra pandhouder bij de inves-
tering betrokken om de Grundschuld voor de investeer-
ders te beheren. 

De HmcS heeft Exporo al talloze malen extra verzekerd 
bij vastgoedfinancieringen. Doordat de Grundschuld in 
bewaring is bij de externe pandhouder zullen de waarde-
papieren ook de investeerder ten goede blijven komen in 
het geval van een faillissement van de uitgever.

Foto: ganchaonan, Shutterstock
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OVERDR A AGBA ARHEID

OVERDR A AGBA ARHEID 

DE EXPORO 
HANDELSPLAATS
HOGE VR A AG & L AGE COMMISSIES

De ervaring van het eerste half jaar na opening van de
Exporo-Handelsplaats is dat er veel en voor faire prijzen 
gehandeld wordt in zowel koop- als verkoopactiviteiten. 
Hierbij zijn er waardepapieren met een meerprijs tot zelfs 
15 procent door investeerders verkocht. 

De Exporo Handelsplaats wordt doorlopend door onze 
financiële en IT-experts verder ontwikkeld. Op de planning 
staat  onder andere om prijsvoorstellen voor nominale 
waarden in relatie tot toekomstig rendement op te nemen 
om zo een te grote spreiding in het prijsaanbod te voor-
komen en een realistische prijsinschatting voor investeer-
ders mogelijk te maken.

De looptijd van de obligatie is vastgesteld op 10 jaar. 
Als u toch in de loop tijd uw investering ter gelde zou 
willen maken, zullen we vanaf begin 2020 de mogen-
lijkheid toe bieden. U kunt uw obligatie dan verkopen 
op de Exporo Handelsplaats. Uw obligatie is op de 
Handelsplaats aan te bieden voor een door u gekozen 
prijs en geïnteresseerde investeerders kunnen daar 
een door hen gewenst aantal obligaties aanschaffen. 
Voor de overdracht en juridisch juiste afhandeling 
van de transactie via de Exporo Handelsplaats zullen 
we u een kleine commmissie ter hoogte van 0,5 % 
in rekening brengen. Bij alle tot dusver verhandelde 
obligaties op de Handelsplaasts werd er echter een 
rendement behaalt dat deze commissie oversteeg.

Biedt de Handelsplaats 
aan en wikkelt 
transacties af

INVESTEERDER A

Foto: wanpatsorn, Shutterstock

INVESTEERDER B
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WAARDEPAPIER 2.0 

DIGITAAL 
WAARDEPAPIER
ONAFHANKELIJK VAN BANKEN EN KOSTENEFFICIENT

MINDER BETROKKENEN, SNELLERE
AFWIKKELING EN NIEUWE K ANSEN
Het investeren via exporo.nl is eenvoudig en werkt met 
slechts enkele klikken. Hoewel de handel in waardepa-
pieren tot voor kort gecompliceerd was, heeft Exporo 
nieuwe methoden en processen ontwikkeld om uw 
betrokkenheid bij het vastgoed zo direct, efficiënt en 
eenvoudig mogelijk vorm te geven. Met de invoering 
van onze volledig gedigitaliseerde waardepapieren (op 
tokens gebaseerde obligaties) zijn we een stap dichter bij 
ons doel gekomen. 

Er zijn voor u geen veranderingen in het beleggingspro-
ces en u kunt uw investering op de gebruikelijke wijze 
afsluiten. Het enige dat nieuw is, is dat u geen externe 
effectenrekening bij een bank meer nodig heeft, maar u 
uw investering direct en veilig bij ons in uw Investment-
cockpit kunt beheren. 

Kwartaaluitkeringen en terugbetalingen worden zonder 
omwegen naar de bankrekening van uw keuze overge-
maakt. Zoals ook bij onze traditionele waardepapieren 
het geval was, worden al onze effectenemissies door 
de Europese Financiële Autoriteiten BaFin en/of CSSF 
goedgekeurd.

DE TECHNOLOGIE
Wij verwisselen fundamenteel een jarenoud deel van de
bancaire infrastructuur in voor een efficiënter en trans-
paranter systeem voor de afwikkeling van financiële 
transacties.

Hiervoor gebruiken we de technologie van de Ethereum
blockchain, die inmiddels ook al door ondernemingen 
zoals Daimler AG, de Wereldbank en Societé Générale 
voor de emissie van waardepapieren gebruikt is.

VOORDELEN
Naast eenvoudige en directe controle via de Investerings-
cockpit en een goedkopere infrastructuur worden er 
door de invoering van deze nieuwe waardepapieren op 
korte en lange termijn voordelen voor u als investeerder 
verwezenlijkt:

Kostenbesparing: Het gebruik van deze innovatieve tech-
nologie zorgt voor een duidelijke besparing op transaction-
kosten bij externe dienstverleners zoals depothoudende 
banken of aanbieders van betaaldiensten. Deze besparin-
gen leiden voor u als investeerder op middellange termijn 
tot hogere rendementen..

Transactiesnelheden: Transacties van waardepapieren 
kunnen door de nieuwe technologie binnen enkele mi-
nuten uitgevoerd worden. Zo komt uw investering sneller 
binnen en kan er op de tweedehandsmarkt aanzienlijk 
sneller gehandeld worden.

Liquiditeit: Er zijn voor Exporo tal van interesante moge-
lijkheden om de Handelsplaats verder te ontwikkelen. 
Ons doel om uw investeringen met hogere liquiditeit, 
zoals op de grote aandelenbeurzen, verhandelbaar te 
maken, zullen wij veel sneller waar kunnen maken. En dat 
tegen beduidend lagere kosten per transactie.

Coupures en minimum investering: In de nabije toe-
komst zullen wij waardepapieren met een significant 
lagere nominale waarde aanbieden en daarnaast ook de 
minimaal vereiste investering kunnen verlagen. Daardoor
wordt een gezonde diversificatie van uw portfolio nog 
eenvoudiger."

WA ARDEPAPIER 
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K ANSEN EN RISICO'S

PROFITEREN VAN VASTGOED 

ZOALS EEN EIGENAAR
Met deze nieuwe vastgoedbelegging heeft u de mogelijkheid om net zoals een eige-
naar van de doorlopende huurinkomsten te profiteren en daarnaast van de over-
waarde van het vastgoed. U belegt uw geld in een hoogwaardig kantorencomplex in 
de buurt van München en neemt als eigenaar deel aan de regelmatige uitbetalingen 
van huurinkomsten op uw bankrekening, afhankelijk van huuropbrengsten van het 
pand.

OPDRUK
De aangeboden informatie is uitsluitend bedoeld als advertentie, en geeft uitdrukkelijk geen financieel of investerings-advies. De informatie kan persoonlijk 
advies op basis van de situatie van de investeerder 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 
en daar kostenloos te downloaden.   

Kosten (bijv. onderhoudskosten) kunnen een 
negatief effect hebben op uw rendement. 

Huuroverschotten worden per kwartaal uitbe-
taald met een aantrekkelijke rendementsver-
wachting.* 

Bijkomende deelname aan 80 % van de waar-
deontwikkeling van het vastgoed.

Verwacht totaalrendement vanuit huurover-
schotten en overwaarde.*  
  

Volkomen transparatie over financiële cijfers zoals 
eenmalige en lopende kosten en baten. 

Een externe pandhouder controleert, beheert 
en vervoegt over de zekerheidsrechten van het 
pand voor de investeerder. 

Over de toekomstige waardeontwikkeling van vast-
goed zijn er geen gegarandeerde verwachtingen. 
Hiervan kunnen slechts schattingen gemaakt worden. 

Transparantie op zichzelf is geen indicatie voor 
een lager risico, maar maakt het voor uzelf alleen 
eenvoudiger dit in te schatten.

Of het verwachte rendement wordt gerealiseerd 
is afhankelijk van voldoende huurinkomsten en de 
waardeontwikkeling van het vastgoed.

K ANSEN RISICO'S

Ongeacht de inzet van een externe pandhouder 
en achtergestelde zekerheidsrechten blijven er 
aan de investering risico's verbonden.

De beleggingsvorm is een verhandelbare 
obligatie. 

* Verwachtingen zijn geen betrouwbare indicator voor een toekomstige waardeontwikkeling. 

 

Verkoop van obligaties is alleen mogelijk bij 
voldoende navraag op de Handelsplaats.
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STR ATEGIE

"CENTRUM DÜSSELDORF"

BELEGGINGSSTRATEGIE
PROFITEREN ALS EEN EIGENA AR: ZO WERK T HET

Als u investeert in Exporo Vastgoedobjecten profiteert u, naast de huurinkomsten en waardestijging van het 
bestaand vastgoed, nog van twee volledig nieuwe voordelen in vergelijk met klassiek vastgoedbezit:

 Als investeerder in Exporo vastgoed bespaart u allereerst veel tijd. U hoeft zich geen zorgen te maken   
 over het zoeken, financieren, beheren, verhuren; dit doen wij allemaal voor u, met volledige openheid over  
 inkomsten en uitgaven.

 U bent niet aan het vastgoed gebonden; u kunt als u wilt uw obligatie op onze Handelsplaats weer verkopen.   
 Door Exporo is de klassieke, solide vastgoedbelegging een liquide en gemakkelijk verhandelbare investering   
 geworden.

2. 4.

VASTGOED

INVESTEERDERSBANK

HUURINKOMSTEN

De huurders betalen maandelijks 
een per huurcontract vastgelegd 
bedrag.

KOSTEN

3.

Kosten voor beheer, 
onderhoud en 
ontwikkeling.

UITBETALING DIVIDEND

De overschotten worden 
driemaandelijks als dividend 
uitgekeerd aan de investeerders.

AFLOSSING + RENTE

De kapitaalkosten worden, tezamen 
met aflossing van de hypotheek, 

uit de huurinkomsten gefinancierd.

1.De verhouding tussen kapitaal 
van de investeerders en dat van 
de bank is ongeveer 50/50.



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.  
   
   
   

EXPORO DÜSSELDORF KR172 GMBH
Am Sandtorkai 70  |  D-20457 Hamburg  |  Tel. +31 (0)20 8905 597  |  E-Mail. investment@exporo.nl
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