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Charterinkomsten
De charterinkomsten zijn vastgelegd in een

tienja ri ge Ba reboatcha rterovereen komst m et de

Charteraar met een dagprijs van € 18.200 in de

eerste vijf exploitatiejaren en een dagprijs van

circa € I ó.100 in de daaropvolgende vijf exploi-

tatiejaren. De dagopbrengsten kunnen worden

aangepast tot aan het moment van oplevering van

het Schip, zodat het geprognosticeerde totaat-

rendement van dit Fonds 12,50/o3s per jaar zal

bedragen gerekend vanaf het moment van

toetreding tot de CV. De Bareboatcharterovereen-

komst geldt voor tien jaar na oplevering van het

Schip met dien verstande dat de Charteraarvanaf

het vijfde tot en met het negende exploitatiejaar

jaartijks een exctusieve optie tot koop heeft. Aan

het einde van de Beschouwingsperiode heeft de

CV het recht op basis van de putoptie om het Schip

aan de Charteraar te verkopen tegen de vooraf

vastgestelde prijs van € 2ó.5ó8.000, exclusief

commissies. De CV kan het Schip, als de dan

getdende marktprijs hoger tigt dan de contrac-

tueel vastgelegde prijs in de putoptie, ook aan een

andere partij verkopen.

Mocht Noordhoek Shipping 2 BV de Bareboatchar-

terovereenkomst onverhoopt niet kunnen uitdie-

nen, dan kan het Schip op de vrije markt worden

verhuurd of verkocht. Door de Charteraar is een

bedrag getijk aan zes maanden charterinkomsten

tot meerdere zekerheid op een separate rekening

in depot gestort. Dit depot is aan de financierende

bank tot meerdere zekerheid verpand. Mocht de

Charteraar niet aan haar betalingsverplichtingen

kunnen voldoen dan heeft het Fonds het recht om

zich op dit depot te verhalen. Het Schip zal van
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groot belang zijn voor de toekomstige commer_
ciële activiteiten van Noordhoek. Ter meerdere
zekerheid is door Noordhoek dan ook een
bankgarantie afgegeven van € 3 m¡tjoen aan het
Fonds. Het Fonds heeft deze bankgarantie in
depot gegeven aan de bank die de hypothecaire
geldlening verstrekt.

Managementvergoeding
Hanzevast Shippin g ontvan gt jaarlijks voor haar
werkzaamheden een vergoeding van 1,5% over de
gerealiseerde dagopbrengsten voor het structu_
reren, monitoren en managen van de transactie.
Als de Charteraar het contract niet kan uitdienen,
zal Hanzevast Shipping ofwel zelf het commerci_
eel beheer gaan voeren ofwel een andere markt_
partij benaderen, ofwel overgaan tot verkoop van
het Schip. Verkoop van het Schip kan pas gescfrie_
den na goedkeuring van de participanten.

Hypotheekrente en afloss¡ngen
De rente op de hypothecaire lening is nog niet
gefixeerd en derhalve vooralsnog variabet, zodat
deze hoger kan uítvallen dan begroot. Er is
gerekend met een gemiddetde rente ven ó,0% per
jaar gedurende de Beschouwingsperiode. Dit
percentage is gebaseerd op een offerte van een
Nederlandse bank. Wijzigingen in de hypotheek_
rente worden verrekend met de Charteraar
middels een eangepaste dagprijs. De uiteindetijk
door de Charteraar te betaten dagprijs zat bij
aanvang van de exploitatie van het Schip zo
worden vastgesteld dat het geprognosticeerd
totaa lren de m ent van het Fon ds "l 2,50/036 per jaa r
bedraagt. De Beherend Vennoot heeft de ,og"_
tijkheid de hypotheekrente op een haarconvenië_
rend moment vast te zetten. De Beherend Vennoot
is voornemens deze rente meerjarig te fixeren. Dit
kan op etk wiltekeurig moment en hier zijn geen
verdere kosten aan verbonden.

Exploitatiekosten
De exploitatiekosten zijn, door de Bareboatchar_
terovereenkomst, geheel voor risico en rekening
van de Charteraar.

Fund management
De vaste beheervergoeding voor de Beherend
Vennoot en Hanzevast Shipping bedraagt in totaal
€ 50.000 op jaarbasis. Deze vergoeding strekt
ondermeer tot het toezicht binnen het Fonds,
kwartaalrapporta ges, de jaarrekening met
accountantsverktaring en de organisatie van de
¡aarvergadering.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt gedeeltelijk op
kwartaalbasis uitgekeerd aan de earticipanten en
gedeeltelijk aangewend ter aflossing van de
hypothecaire lening en ter reservering voor
onvoorziene omstandigheden.

BeTnvloed ba re factoren
De factoren die in deze paragraaf worden
genoemd zijn in meer of mindere mate beinvloed_
baar door de Beherend Vennoot van het Fonds.
Hieronder vermelden wij de factoren die in deze
paragraaf aan de orde zijn gekomen en de mate
van invtoed die de Beherend Vennoot daarop kan
uitoefenen:

Charterinkomsten

Managementvergoeding

Hypotheek

Exptoitatiekosten

Kosten van Fund

management

niet beinvtoedbaar

beïnvloedbaar

beperkt beïnvloedbaar

niet van toepassing

beÏnvloedbaar

5ó D¡r rendeme[r is enretv'udiq en ¡nctusier verr'.presurraar De waarde yan uv bereggíng ran rrücruerer
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ó.3 Rendements- en slotuitker¡ng
Het geprognosticeerde totaalrendement bedraagt

12,5olo2a per jaar over de Beschouwingsperiode.

De geprognosticeerde rendementsuitkeringen

vinden op kwartaatbasis plaats en lopen op van

12,0% naar 14,00/o per jaar. De hieronder weerge-

geven cu m utatieve rendementsu itkeri n gen zij n

gebaseerd op het scenario waarbij de putoptie

wordt uitgeoefend. Na het tiende exploitatiejaar

heeft de CV nametijk de optie om het Schip aan de

Charteraar te verkopen tegen de voorafvastge-

stelde prijs van € 2ó.5ó8.000, exclusief commis-

sies. Deze waarde is gebaseerd op een afschrij-
ving van 4,ó0lo per jaar. Dit is een hoger dan

gangbaar percentage. Gebruiketijk is dat een

schip in circa 25 tot 30 jaar wordt afgeschreven,

wat neerkomt op een afschrijvingspercentage van

gemiddetd 3,70lo per jaar¡7.

De CV kan het Schip, als de dan geldende markt-
prijs hoger tigt dan de contractueel vastgelegde

prijs in de putoptie, ook aan een andere partij

verkopen.

Tabet ó.3 Rendementsopbouw in €

Totaal volume fonds Bedrag per Participatie

eigen vermogen

Uitkering gedurende Beschouwingsperiode

Uitkerin g gedurende exp[oitatie 2009 -2019

Totale uitkering bij verkoop Schip2E-12-2019

Tota le u itkeri n g werkkapitaal 28-12-201 I
Totale uitkering gedurende Beschouwingsperiode

Gemiddetde uitkering gedurende

Beschouwingsperiode in % perjaar

18.ó50.000 5.000

19.018.766

"t.748.996 469

12.068

12,5 0/o

S.lfC Worlethoer
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De cumulatieve rendementsuitkering over de
exploitatieperiode samen met de geprognosti_
ceerde uitkering van het resterende werkkapitaal
onder dit scenario bedraagt €,6.969 per participa_

tie van € 5.000 etk. Daarnaast is in 2019 uit de
verkoop van het Schip nog een stotuitkering
geprognosticeerd van € 5.09g per participatie,

gebaseerd op de putoptie zoals opgenomen in
tabel ó.3, en nadat het restant van de hypotheek_
schuld is afgetost. Totaal bedragen de geprognos_
ticeerde uitkeringen over de Beschouwingsperi_
ode van circa I I ,3 jaar in dit geval dus € 12.0óg per
padicipatíe van € b.000 elk.

Vanaf het vijfde jaar heeft de Charteraar jaartijks
een calloptie op het Schip tegen een vooraf
vastgestelde prijs. Deze waarde is gebaseerd op
een afschrijving van 4,ó0lo per jaar. Hanzevast
Shipping, verantwoordetijk voor het com mercieel
beheer, ontvangt, als de Charteraar één van haar
callopties uitoefent, een commissie van ,l,5% 

van
de bruto verkoopprijs van het Schip, dit ter
compensatie voor het vervallen van het recht van
Hanzevast Shipping op betaling van de 1,50/o van
de charterinkomsten. De ven¡¡achting is dat de

Charteraar één van deze callopties zal uitoefenen.
Als gevolg van de contractueel vastgelegde
verkoopprijzen bij uitoefening van de callopties
blijft het geprognosticeerde totaalrendement bij
tussentijdse verkoop van het Schip 12,50/038 per
jaa¡ zoals blijkt uit onderstaande tabel. De
Charteraar moet tenminste drie maanden voor het
einde van elk exploitatiejaar uitstuitsel geven of hij
deze koopoptie zal uitoefenen.

De jaren zoals vermeld in tabet ó.4 betreffen de
exploitatiejaren. De Beschouwingsperiode van dit
Fonds van circa 1 1,3 jaar omhelst de exploitatie_
periode van 10 jaar inclusief de nu nog resterende
bouwtijd van 1,3 jaar, derhatve in totaal I 1,3 jaar.

Tabet ó.4 Totaalrendement na uitoefenen de opties

5

6

32.694.000

29.931.000

2ó.5ó8.000

12,5010

12,50/o

12,5 0lo

12,5 0k

12,50/o

12,5 0/o
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7.I Fiscale aspecten
0mdat de belastingwetgeving, jurisprudentie en de
da getijkse praktijk aan veranderin g onderhevi g

zijn, ís het betangrijk goed notie te nemen van de
fiscale aspecten in verband met de deelname in
Scheepsfonds Hanzevast Diving Support Vesset CV.

De informatie in deze paragraaf is opgesteld naar
de huidige stand van de fiscate wetgeving en de tot
op heden gepubliceerde jurisprudentie en getdt
daarom onder voorbehoud van latere wijzigingen
daarin, welke in voorkomende gevallen met
terugwerkende kracht kunnen worden ingevoerd.
De informatie is van algemene aard en vormt om
die reden een raamwerk. ln individuele gevatlen
kunnen de fiscale gevotgen afwijken van deze
algemene regels. lndien u witt participeren in het
Fonds, adviseren wij u vooraf overleg te ptegen

met een fiscaal adviseur over de gevolgen van
deelname in uw persoonlijke situatie.

Het onderstaande is gebaseerd op een participatie_

bedrag van in totaaI minimaal€ 50.000 (exctusief

30/o emissievergoeding). Uitgangspunt is dat de
Participant in Nedertand woonachtig c.q. gevestigd
is en binnenlands betastingplichtig is.

Belastingpositie van het Fonds
Het Fonds is een zogenoemde fiscaat besloten CV.

Door het besloten karakter van de CV is de CV zelf
niet belastingptichtig. Vanuit fiscaat oogpunt neemt
de Pafticipant direct deet in de bezittingen en
schulden van de CV. Belastingheffing over de
resultaten van de CV vindt om die reden niet ptaats
bij de CV als zodanig, mear op het niveau van de
Participanten naar rato van ieders kapitaaldeel-
name.

Het besloten karakter brengt met zich mee dat
Participanten gedurende de looptijd van het Fonds
de door hen gehouden participaties niet kunnen
vervreemden anders dan na voorafgaande
schriftetijke toestemming van alle vennoten. Als
aan a[[e vennoten schriftelijke toestemming wordt

gevraagd en deze niet binnen vierweken door een
of meer van de Participanten schriftetíjk wordt
geweigerd, wordt ervan uitgegaan dat de toe-
stemming unaniem is verleend. Voor de vottedige
beschrijving wordt verwezen naar artiket I en 9

van de CV-akte Scheepsfonds Hanzevast Diving
Support Vessel CV (bijtage l ). Verder is van belang
dat de Participanten toestemming geven voor een
mogetijke naplaatsing van Participaties tot
31 december 2008 door middel van de onder-
tekening van het inschrijfformutier.

Betastingpositie van de participerende
natuurlijk persoon
Met ingang van I januari 2001 is de Wet inkom-
stenbelasting 2001 van kracht. Hierin is het
zogenoemde boxenstelseI opgenomen:

Box I : lnkomsten uit werk en woning
Box ll : lnkomsten uit aanmerkelijk betang
Box lll : lnkomsten uit sparen en beleggen.

Scheepsfonds Hanzevast Diving Support Vesset

CV zal het schip in bareboatcharter geven aan

Noordhoek Shipping 2 BV. Een bareboatcharter

kan worden gekenschetst als'kale' verhuur van
het schip, waarbij de charteraar moet zorgen voor
onderhoud, personeel en lading. Voor de inkom-
stenbelasting wordt een dergelijke verhuur
aangemerkt als beteggen.

Voor de toepassing van de Wet inkomstenbelas-
ting 2001 kwatificeer.t het aandeel van de partici-

pant natuurtijk persoon in de CV ats bezitting in
box 3 (het belastbaar inkomen uit sparen en

beleggen). Dit heeft tot gevotg dat jaartijks per
saldo 1,20lo vermogensrendementsheffing

verschutdigd is over de (gemiddetde) waarde in
het economische verkeer van de participatie. Deze
heffing staat dus los van het aandeel van de

Participant in het werketijk behaatde resultaat van
de CV (inctusief verkoopopbrengst).
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Betastingheffing in box 3 vindt plaats voor zover
het totale vermogen van de participant het
heffingvrije vermogen van € 20.3,l5 (bedrag 200g:
€ 40.ó30 voor fiscate partners) overschrijdt.

Ats de Participatie is gefinancierd met een lening,
dan komt deze lening in mindering op de bezittin_
gen in box 3 voor zover deze lening tezamen met
overige schulden (per belastingptichtige) meer
bedraagt dan € 2.800 (bedrag 2009: € S.ó00 voor
fiscale partners). De rente op schulden aangegaan
ter financiering van de participatie is niet aftrek_
baar.

De waarde van een Participatie zal, ten
behoeve van de aangifte inkomstenbelasting
van de Participanten, jaartijks door de
Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
- in samenspraak met de CV - in een daartoe
strekkende jaaropgave formeeI worden vastge_
steld. 0m praktische redenen is in overteg met de
Belastingdienst besloten om voor de waardering
van de Participatie aan te sluiten bij het aandeet
van de Participant in het eigen vermogen van het
Fonds volgens de commerciële jaarrekening.

Vanwege de beperking van de aanspraketijkheid
van de Participant tot het bedrag van de storting
op zijn Participatie, zal de waarde in het econo_
mische verkeer van een participatie per saldo
nooit minder dan nihit bedragen.

Betastin gpositie van de participerende
natuurlij k persoon/ondernemer
lndien de Participatie tot het ondernemingsvermo_
gen dient te worden gerekend, zal de participatie

onderhevig zijn aan het regime dat op de onder_
neming van toepassing is. ls er sprake van
bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennoot-
schap onder firma, dan zat de participatie bij
Participanten in box I in de heffing van de inkom-
stenbelasting worden betrokken, alwaar een
progressief tarief geldt tot maximaa[ 52% (tarief

2008). De regels van goedkoopmansgebruik zijn
dan van toepassing op de wijze van afschrijving
en aftrek van kosten. Rente op schulden, aange_
gaan ter financiering van de participatie, zijn dan
voor de Participanten aftrekbaar. Eventuele uit de
Participatie voortvtoeiende verliezen zijn voor de
Participanten aftrekbaar tot ten hoogste het
bedrag van de investering.

Successierecht
ln geval ven vererven van een participatie is de
waarde in het economische verkeer van deze
Participatie ondenruorpen aan de heffing van
successierecht. De hoogte van het tarief en de
eventuele toepassing van een vrijstetting hangt
onder meer af van de mate van verwantschap
tussen de Participant en de verkrijger(s). Neem
hiervoor contect op met uw belastingadviseur.

Belastingpositie van de participerende
rechtspersoon (BV)

lndien een Participatie wordt gehouden door een
vennootschapsbelastingplichti g lichaam (zoals

een BV), dan zal deze Participant voor zijn
evenredige aandeel in het resultaat van de CV met
vennootschapsbelasting worden belast. Ook het
aandeel in de verkoopopbrengst van het schip
wordt bij de BV met vennootschapsbetasting

belast. Rente op schulden aangegaan ter financie-
ring van de Participatie is voor een participerende
rechtspersoon in beginsel aftrekbaar. Eventueel
dient daarbij rekening te worden gehouden met
renteaft rekbeperkingen voor de vennootschaps-
belasting. Overleg hierover met uw fiscaal
adviseur.

Het tariefvoor de hetfing van de vennootschaps-
betasting is in 2008 als votgt opgebouwd.
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Voor de vottedigheid zij opgemerkt dat ats de CV

als gevolg van opgelopen verliezen, een negatief

vermogen zou hebben, het aandeel in het verlies
dat door de vennootschapsbetastingptichtige

Participant fiscaaI in aanmerking kan worden

genomen, is beperkt tot het bedrag dat op de

Participatie is gestort.

Fiscate invutinstructie
Jaartijks ontvangt u een invulinstructie, waarop

duidetijk is aangegeven hoe u uw Parlicipatie in
de aangifte inkomstenbelasting (participerende

natuurlijke persoon) of de aangifte vennoot-

schapsbelastin g (parliciperende rechtspersoon)

moet veruverken. Deze invulinstructie wordt elk
jaa¡ voorafgaand aan de verzending aan de

Commanditaire Vennoten, afgestemd met de

Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen.

Afspraak met de Belastingdienst
Met de Betastingdienst/Noord/kantoor Groningen

zijn bindende afspraken gemaakt over de fiscale

behandeling van de CV en van de Participaties van

de Padicipanten, ongeacht waar zij in Nederland

wonen c.q. gevestigd zijn of onder welke inspectie

zij valten.

Groningen, 2ó juni 2008

Ernst & Young Betastingadviseurs

namens deze

mr. L. Watlinga

mw mr. W.A. Kort

7.2 Juridische aspecten
Hanzevast capitaI nv en de Beherend Vennoot

hebben dit Fonds eveneens bij de AFM aangemeld

en het prospectus ter goedkeuring voorgelegd. De

bestuurders van Scheepsfonds Hanzevast Diving

Support Vessel CV zijn de heren Dokter en Meijer

namens de Beherend Vennoot en de heren Wotters

en Broeijer namens Hanzevast capital.

Het Fonds en haar doel
De Participanten en de Beherend Vennoot vormen

het Fonds, een Commanditaire Vennootschap naar

Nederlands Burgertijk Recht. De rechtsvorm van

het Fonds is een Commanditaire Vennootschap. Het

Fonds za[ kantoor houden te Hilversum. Het Fonds

heeft als doel het met winstoogmerk en voor
gemeenschappelijke rekening (doen) bouwen,

exploiteren en vervreemden van een diving

support vessel (zie artiket 3 van de CV-akte).

De Beschouwingsperiode bedraagt 11,3 jaar.

Participanten en het Fonds
Het Fonds is opgericht op 24 aprit 2008 en wel voor

onbepaalde tijd. De Participanten treden toe op

basis van de voon¡uaarden van de CV-akte (bijtage

l). De verhandelbaarheid van de Participaties is

beperkt. Zie hieronder (Besloten Fonds) en

paragraaf 7.1 onder'Belastingpositie van het

Fonds'. Het economische eigendom van het Schip

berust bij het Fonds, waar de Participanten in

participeren. Het juridisch eigendom van het Schip

berust bij de Beherend Vennoot. De Participanten

hebben geen actieve rol in het beheer. De Beherend

Vennoot zaI deze taak vervullen. Alle Participanten

hebben gelijkwaardig stemrecht en aanspraak in

de CV naar rato van ieders kapitaaldeelname in het

Fonds. Zo vertegenwoordigt bijvoorbeeld een

deetname met een inbreng van € 50.000 tien

stemmen (= 10 Participaties, zie artikel 12 tid 7 van

de CV-akte). lndien (onverhoopt) door Hanzevast

Financial Services CV uit hoofde van de door haar

33



Scheepsonds

0¡v¡ng Support Ves6e( CV

te verstrekken ptaatsingsgarantie participaties

genomen dienen te worden, bestaat de mogelijk-
heid dat deze vennootschap overurregende

zeggenschap verkrijgt binnen het Fonds. Alle
commanditaire deelnames staan op naam en
worden bijgehouden in het vennotenregister. De

Participaties worden stechts toegewezen indien
het deelnamebedrag inclusief de 30/o emissiever-
goeding binnen de vastgestelde termijn in het
vermogen van het Fonds is gestort. De partici-

paties zijn op naam en worden in girate vorm
uitgegeven. De Beherend Vennoot houdt een
register bij van Participanten, er worden geen

aandeelhoudersbewijzen uitgereikt. Door Noord
Nederlandse Trustmaatschappij BV worden de

rekeningen bijgehouden.

Besloten Fonds
Het Fonds is besloten. Bij oprichting van het Fonds
staat het aantal Participaties en de hoogte van het
commanditair kapitaaI vast. Uitbreiding van het
aantal Participaties is na de oprichtingsdatum van
het Fonds niet mogelijk. Het besloten karakter
brengt met zich mee dat Participanten gedurende

de looptijd van het Fonds de door hen gehouden
Participaties niet kunnen vervreemden anders dan
na voorafgaande schriftelijke toestemming van a[[e
vennoten. Ten aanzien van het toestemmings-
vereiste getdt het navolgende; indien een vennoot
niet binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek om toestemming voor overdracht daarop
een reactie heeft gegeven, dan wordt hij geacht
goedkeuring te hebben verleend. Van het bestoten
karaktervan het Fonds kan niet worden afgewe-
ken. Schriftelijke toestemming is niet nodig bij
overdracht van Participaties via vererving of tegaat
en bij naplaatsing van Participaties door de

Beherend Vennoot tot 3t december 200g. partici-

panten die ingaan op het in dit prospectus om-
schreven aanbod tot het verwerven van participa-

ties voordat de AFM het prospectus goedgekeurd

heeft, kunnen hun Parlicipaties sl,echts vervreem-
den in pakketten van tien (of meer) participaties

van € 5.000. Voor de volledige beschrijving, ook ten
aanzren van een eventuete biedpticht en/of
uitstotings- en uitkoopregels van participaties, zie
bijlage 1, met name adiket I en g.

Figuur7.l Fondsstructuur

c0m ilì u lr aã lic

Hanzevasl capital nv

Scheepslonds Hanzevasl

DIving Support Vesset Ct/

{economisch elgendom)Hanzevasl Shippinq BV
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Beherend Vennoot
De dagetijkse leiding van het Fonds zalverricht
worden door Scheepsfonds Hanzevast Diving

Support Vessel BV, die optreedt als Beherend

Vennoot binnen de begrenzingen van de CV-akte.

De Beherend Vennoot houdt het juridische

eigendom van het Schip. De Beherend Vennoot is

een 100% dochter van Hanzevast capital nv. De

directie van de Beherend Vennoot wordt gevoerd

door Hanzevast Shipping BV waarvan de heren

G. Dokter en M. Meijer de directie vormen. De

officiële en achterliggende documenten waarop dit

prospectus is gebaseerd, liggen gedurende de

geldigheidsduur van dit prospectus ter inzage bij

de Beherend Vennoot.

De Beherend Vennoot heeft de administratieve

werkzaamheden uitbesteed aan Noord Neder-

landse Trustmaatschappij BV. Jaartijks stelt de

Beherend Vennoot een balans, een exploitatie-

overzicht met toelichting en een begroting van het

Fonds op. De exploitatieprognose treft u aan in

tabel ó.2. Bij grote en vooralstructurele afwijkin-
gen zaI de Beherend Vennoot een nieuwe exploi-

tatieprognose opstellen.

Jaarvergadering
De Beherend Vennoot kan een vergadering

beleggen indien dat nodig wordt geacht. Zo ook de

Participanten indien 20% van a[[e Participanten
(gemeten in kapitaatdeelname in het Fonds) dit

nodig achten. De vennoten komen in ieder geval

éénmaaI per jaar bij etkaar (de jaarvergadering).

De Beherend Vennoot informeert de Participanten

in het Fonds en heeft de administratie uitbesteed

aan Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV. Via

schriftelijke bijeenroeping door de Beherend

Vennoot, zaI een vergadering van vennoten

worden gehouden over de voortgang binnen het

Fonds en de definitieve resultaten (de jaarverga-

dering). De Beherend Vennoot kan beslissen dat

een vergadering van vennoten schriftelijk plaats-

vindt.

Gedetailleerde informatie over de regetgeving

omtrent de oproeping (minimaal l4 dagen voor de

vergadering schriftetijk bekendgemaakt alsmede

op de website van Hanzevast capital) en de

besluitvorming vindt u in de CV-akte (bijtage l,
artiket l2). Tijdens de jaarvergadering van

vennoten worden onder andere de volgende

stukken besproken:
. De jaarrekening, bevattende

. De balans en de winst- en verliesrekening

. Het exploitatie-overzicht met toetichting

. De begroting.

Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Het

eerste boekjaar eindigt op 31 december 2008. De

balans en de winst- en verliesrekening van het

Fonds worden jaartijks door een accountant

gecontroleerd en daerna aan de Participanten

toegestuurd en ter goedkeuring aan de Partici-

panten voorgetegd, uiterlijk vier maenden ne

sluiting van het boekjaa¡ derhalve uitertijk in april

van enig jaar. Na goedkeuring van de jaarrekening

wordt de planmatige uitkering vastgesteld. De

betaalbaarstelting, de samenstelling en de wijze

van betaling van uitkeringen worden bekend

gemaakt aan het adres van de Participant en via

de website van Hanzevast capitat. lndien de

jaarrekening niet wordt goedgekeurd wordt een

nieuwe jaarvergaderin g uitgeschreven waarin een

herziene jaarrekening gepresenteerd wordt.

Er wordt ook een halfjaarverslag van het Fonds

gemaakt. Deze stukken zutten bij de Beherend

Vennoot ter inzage zijn. 0p verzoek van de

Participant zutlen de jaarrekening en het halfjaar-

verslag aan hem kosteloos worden verstrekt door

de Beherend Vennoot. Alle Participanten hebben

toegang tot de vergadering van het Fonds,

alsmede degenen die door de voorzitter van de

vergadering worden toegelaten. Een Participant

kan zich ter vergadering, mits bij schriftelijke

volmacht, doen vertegenwoordigen.
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Waardering activa Fonds
De activa en de passiva van het Fonds worden

gewaardeerd in euro's. De intrinsieke waardebe-

paling van de Participaties vindt ieder boekjaar in

de laatste maand van het jaar plaats naar in het

maatschappelijk verkeer aanvaarde maatstaven.

Verslaglegging
De Beherend Vennoot van het Fonds informeert de

Participanten minimaa[ één keer per jaar over de

voortgang en de financië[e resultaten. Voor nadere

informatie hieromtrent wordt verwezen naar de

toelichting bij de jaarrekening. De Participanten

kunnen zich in de vergadering laten vertegen-
woordigen door de Beherend Vennoot of derden

conform adiket 12, lid óvan de CV-akte (opgeno-

men in bijtage 1). Het boekjaarvan dit Fonds [oopt

gelijk aan een kalenderjaar. Voor de fiscale

aspecten van dit Fonds zie paragraaf 7.1 'Fiscale

aspecten'. De Beherend Vennoot van het Fonds zal

binnen vier maanden na aftoop van het boekjaar

een balans, een exploitatie-verzicht met toelich-

ting en een begroting van het Fonds opstellen. De

Beherend Vennoot van het Fonds stett na afloop

van de eerste helft van het boekjaar de hatfjaar-

cijfers op (artiket 13 van de CV- akte, bijlaqe l).

I nf o rmat i eve rstre kki n g

Bij de Beherend Vennoot en bij Noord

Nederlandse Trustmaatschappij BV tiggen de

volgende documenten ter inzage:

. Jaarrekening en halfjaarverslagen van het

Fonds

. CV-akte van het Fonds

. Plaatsingsgarantieovereenkomst

Participanten kunnen kopieën van deze documen-

ten op verzoek tegen kostprijs ontvangen. De jaar-

en ha lfjaa rversla g en worde n koste loos verstrekt.

De Beherend Vennoot verstrekt aan een ieder op

verzoek kosteloos een afschrift van de CV-akte

van het Fonds. De Beherend Vennoot verstrekt op

verzoek van een ieder en tegen kostprijs de

gegevens omtrent het Fonds die ingevolge enig

wettetijk voorschrift in het handetsregister moeten

worden opgenomen. Participanten worden

schriftetijk en via de website op de hoogte

gebracht van de rendementsuitkeringen (de

samenstelling van de uitkeringen en de wijze van

betaatbaarstelling).

Fondsadm inistratie
De Beherend Vennoot besteedt het admini-

stratieve beheer uit aan Noord Nederlandse

Trustmaatschappij BV (NNT), die hiervoor een

jaartijkse vergoeding ontvangt van het Fonds.

NNT verzorgt onder meer de administratieve

afhandeling van het plaatsingstraject en de

uitbetating van de periodieke rendements-

uitkeringen, alsmede de informatievoorziening

aan de Padicipanten. Mits de liquiditeit dit toelaat

wordt de ren dementsu itke ri n g kwartaa lsgewijs

uitgekeerd, in principe op de derde vrijdag na

afloop van ieder kwartaal. NNT is een zuster-

organisatie van Hanzevast capital met dezelfde

aandeelhouders. Sinds 8 december 2003 is

Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV

lS0-gecertificeerd (9001 :2000). De directie wordt
gevoerd door de heer drs. H.J. Gorter.

Wijziging voorwaarden
Een voorstel tot wijziging van de vennootschaps-

overeenkomst wordt door de Beherend Vennoot

gedaan. Besluiten tot wijziging in de voorwaarden

kunnen atleen tot stand komen met een

drie/vierde meerderheid van stemmen van de

Participanten op een vergadering waar tenminste

drie/vijfde van de stemmen vertegenwoordigd is.

De Beherend Vennoot stelt Parlicipanten op de

hoogte van een voorstel tot wijzigingen (met

toetichting) en tot stand gekomen wijzigingen door

middet van rondschrijvens aan de Participanten,

onder vermelding van de aard van de wijziging.

lndien de rechten of zekerheden van de Partici-
panten worden verminderd door de wijziging of

indien het een wijziging van het beleggingsbeteid
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betreft, dan kan de wijziging n¡et eerder ingaan dan

na 3 maanden na bekendmaking van de wijziging.
Deze voon¡raarden zijn niet strenger dan de

wettetij ke voon¡raa rden. Voor m eer i nformatie
hierover verwijzen wij naar artiket 15 van de

CV-akte zoals opgenomen in bijtage l.

Wijziging doel Fonds
Participanten kunnen tijdens een vergadering

waarin tenminste drie/vijfde van de stemmen ver-
tegenwoordigd is, bij drie/vierde meerderheid van

stemmen besluiten het doet en het beleid van het

Fonds te wijzigen (artíket 'l2lid9 van de CV-akte,

zie bijtage l). Door deze wijziging kunnen ook in
beginsel rechten of zekerheden van de vennoten
worden verminderd of beperkingen aan hen

worden opgetegd (zie artikel l5 van de CV-akte).

0ntbinding en vereffening
Alleen de vergadering van vennoten bestuit bij
volstrekte meerderheid van stemmen tot opheffing
van het Fonds, doch uitsluitend op voorstel van de

Beherend Vennoot. Een voorsteI tot opheffing van

het Fonds wordt kenbaar gemaakt aan de vergade-
ring. Bij opheffing dient een bestuit genomen te

worden over het vermogen van het Fonds. Na

besluit tot opheffing van de CV vindt zo spoedig

mogetijk vereffening plaats. Het batig satdo komt
aan de Padicipanten ten goede naar evenredigheid

van ieders kapitaaldeelname. De vereffening
geschiedt door de Beherend Vennoot, die in deze

rekening en verantwoording aflegt aan de partici-

panten. Voor meer informatie zie artiket l ó van de

CV-akte in bijlage 1.

Liquidatiesatdo
Het liquidatiesaldo wordt aan de Parlicipanten die
gerechtigd zijn tot het Fonds uitgekeerd in de

verhouding van ieders kapitaalinbreng, waardoor
de Participaties vervallen. lndien het vermogen van

het Fonds negatief is, ontvangen Participanten geen

uitkering ten gevolge van de liquidatie. Na het
afleggen van rekening en verantwoording kan tot

uitkering aan Participanten worden overgegaan.

De Beherend Vennoot maakt een rekening en

verantwoording op die vergezeld gaat van een

verklaring van de accountant.

Nauwe banden
Hanzevast capitat heeft nauwe banden. De directie

van Hanzevast capital wordt gevoerd door de heer
drs. J.H. Wolters en de heer mr. N.A.J. Broeijer.

Hanzevast capital werkt als beheerder van de

door haar beheerde beleggingsinstellingen samen

met de volgende aan haar gelieerde ondernemin-
gen: Hanzevast Shipping bv Hanzevast beheer bv
Hanzevast beteggingen bv en Noord Nederlandse

Trustmaatschappij BV. De samenwerking met

deze ondernemingen vindt plaats op marktcon-
forme voorwaarden die zijn vastgelegd in samen-
werkingsovereenkomsten. Als medebeleidsbe-

palers van Hanzevast capitaI gelden de heren:

J. Kerkhof en R. van den Berg.

Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van het recht op rendement

bedraagt twee jaa¡ gerekend vanaf de dag,

volgende op die waarop de vordering opeisbaar is
geworden. lndien de begunstigde niet te achterha-
len is, zal zijn/haar rendement ten gunste van het

Fonds komen.

Corporate Governance Code
Er bestaat een Nederlandse corporate governance

code. Deze code is niet van toepassing op

Scheepsfonds Hanzevast Diving Support Vesset

CV omdat deze niet beursgenoteerd is.

Klachtenregeting
De Beherend Vennoot heeft een klachtenregeling

met betrekking tot klachten over het Fonds

opgestetd. Klachten dienen schriftelijk, dan wel
per e-maiI bij de initiatiefnemer van dit Fonds, te

weten Hanzevast capital, te worden ingediend. Het

streven is dat alle klachten/vragen binnen één

werkdag worden beantwoord.
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8.1 Onderzoeksrapport

0pdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de in dit prospectus in hoofdstuk ó

'Financië[e uitgangspunten en financiering' opgeno-

men prognoses van Scheepsfonds Hanzevast

Diving Support Vessel CV te Hilversum over de

periode 28 december 2009 tot 28 december 2019

onderzocht. De prognoses, met inbegrip van de

veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd
(opgenomen in hoofdstuk ó), zijn opgestetd onder
verantwoordetijkheid van de directie van Scheeps-

fonds Hanzevast Diving Support Vessel B.V.

(Beherend Vennoot van Scheepsfonds Hanzevast

Diving Support Vessel CV). Het is onze verantwoor-
delijkheid een onderzoeksrapport inzake de

prognoses te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstem-

ming met Nederlands recht, waaronder Standaard

3400,'0nderzoek van toekomstgerichte financiëte

informatie'. De in dit kader uitgevoerde werkzaam-
heden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van

inlichtingen bij functionarissen van Scheepsfonds

Hanzevast Diving Support Vessel B.V. en de

initiatiefnemer Hanzevast capitat N.V., het uitvoeren

van cijferanalyses met betrekking tot de financiële

gegevens en het vaststetlen dat de veronderstellin-
gen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de

veronderstettingen zijn gebaseerd, kan als gevotg

van de aard van dit onderzoek, slechts resulteren in
het geven van een conclusie die een beperkte mate

van zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende de

opste[[ing en de toelichting van de prognose in

overeenstemming met de van toepassing zijnde
grondslagen voor financiële versla g gevin g, zoa ls

vermeld in hoofdstuk ó resulteed in een oordeel dat

een redelijke mate van zekerheid geeft.

Conclusie en oordeel
ln het prospectus zijn twee prognoses opgeno-

men: een prognose'exploitatieprognose

2009-2019 in Euro' in hoofdstuk ó.2 en een

prognose'Rendements- en stotuitkering' in

hoofdstuk ó.3.

Met betrekking tot de prognose 'exploitatiepro-

gnose 2009-2019 in Euro'is ons, op grond van ons

onderzoek van de gegevens waarop de veronder-
stellingen zijn gebaseerd, niets gebteken op grond

wearvan wij zouden moeten concluderen dat de

veronderstellingen geen redetijke basis vormen

voor de prognose.

Met betrekking tot de prognose 'Rendements- en

slotuitkering' concluderen wij dat wij ons geen

oordeel kunnen vormen over het feit of de

gehanteerde veronderste[[ingen een redetijke

basis vormen voor de prognose. Dit wordt
veroorzaakt doordat voor de [ange termijn waarop

de prognose betrekking heeft (verkoop van het

Schip in 20,l9) de veronderstellingen gebaseerd

zijn op te veel onzekere factoren, die etk hun

invtoed hebben op de waarde van het schip.

Hierdoor is het voor de Beherend Vennoot moeitijk
een betrouwbare verkoopprognose te geven, en

voor ons daardoor niet mogetijk een verantwoord

oordeel te vormen.

Naar ons oordeel zijn beide prognoses op een

juiste wijze op basis van de veronderstellingen

opgesteld en toegeticht in overeenstemming met

de van toepassing zijnde grondslagen voor
financië[e verslaggeving, zoals vermeld in

hoofdstuk ó.
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Overige aspecten

Reatiseerbaarheid toekomstige uit-
komsten
De werkelijke uitkomsten zullen waarschijntijk

afwijken van de prognose, aangezien de veron-

derstelde gebeurtenissen zich veelal niet op

gelijke wijze zullen voordoen als hier is aange-

nomen. De hieruit voortvloeiende afwijkingen

kunnen van materieel betang zijn.

Groningen, 2ó juni 2008

Ernst & Young Accountants

namens deze

w.g. drs P.J.T.A. van Kleef RA

8.2 Verklaring Hanzevast capitaI en

Beherend Vennoot
Hanzevast capital nv is ats initiatiefnemer samen

met de Beherend Vennoot namens de uitgevende

instetling Scheepsfonds Hanzevast Divin g Suppotl

Vessel CV verantwoordetijk voor dit prospectus; zij

verklaren hierbij het volgende:

. De accountantsverklaring, het onderzoeks-

rapport en de fiscale paragraaf, zoals opge-

nomen in respectievetijk paragraaf 8.1 en

paragraaf 7.1, ziin afkomstig van Ernst & Young

Accountants respectievetijk Ernst & Young

Betastingadviseurs. Deze informatie en

informatie uit overige geciteerde bronnen is

correct weergegeven en, voorzover Hanzevast

capital en de Beherend Vennoot weten en

hebben kunnen opmaken uit door de betrokken

derde gepubliceerde informatie, zijn er geen

feiten weggelaten waardoor de weergegeven

informatie onjuist of misteidend zou worden.

Potentiëte participanten wordt geadviseerd hun

eigen fiscale, juridische en/of financiële

adviseurs te raadptegen.

Bij het opstetlen van dit prospectus is gebruik

gemaakt van verschitlende informatiebronnen,

die naar de mening van Hanzevast capital en de

Beherend Vennoot van voldoende kwatiteit zijn.

Dit stuit echter niet uit dat er ook informatiebron-

nen kunnen zijn met een afwijkende opinie.

Transacties met groepsmaatschappijen zij n

onder marktconforme voorwaarden aangegaan.

Bij de samenstetting en/of uitwerking van dit

prospectus is de grootst mogetijke zorgvuldig-

heid in acht genomen. De gegevens in dit

prospectus zijn, na het treffen van a[[e redetijke

maatregelen om zulks te garanderen en voor-

zover Hanzevast capitaI en de Beherend Vennoot

bekend, in overeenstemming met de werkelijk-

heid. Evenmin is aan Hanzevast capital en de

Beherend Vennoot bekend dat er gegevens zijn

weggelaten waarvan de vermelding de strekking

van het prospectus zou wijzigen.

Het Fonds, De Beherend Vennoot, Hanzevast

Shipping, de directieleden van Hanzevast

Shipping, Hanzevast capitaI nv noch de directie-

leden van Hanzevast capitat zijn in ieder geval in

de voorafgaande vijf jaren betrokken geweest bij

veroordelingen in verband met fraudemisdrijven,

faillissementen, surseances, [iquidaties, officieel

en openbaar geuite beschutdigingen en/of

opgetegde sancties door wettetijke of toezicht-

houdende autoriteiten, noch door een rechterlijke

instantie onbekwaam verklaard om te handeten

als tid van de bestuurs-, leidinggevende of

toezichthoudende organen van een uitgevende

instetling of in het kader van het beheer of de

uitoefening van de activiteiten ven een uitgevende

instelting. Er zijn geen potentiëte belangencon-

flicten tussen de ptichten van de Beherend

Vennoot, Hanzevast capital nv, Hanzevast

Shipping bv en de directieleden van de hiervoor-

genoemde rechtspersonen jegens de uitgevende

instetting en hun eigen belangen en/of andere

ptichten.
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. Voor zover de u¡tgevende instelling daarvan op
de hoogte is, zijn er geen (rechts)personen

buiten de reeds in dit prospectus genoemde
(rechts)personen die rechtstreeks of middeltijk
een belang in het kapitaal of de stemrechten
van de uitgevende inste[ing bezitten dat krach-
tens het nationale recht van de uitgevende
instelling moet worden aangemeld bij de AFM.

. De belangrijkste aandeelhouders van het
Fonds hebben geen verschillende stemrechten.

. De Parlicipaties van de uitgevende instelling
zullen niet tot de handet op Euronext of soorl-
getijke gereglementeerde markten worden
toegelaten. Hiertoe zal ook geen aanvraag
worden gedaan.

. Er ís geen regeling of overeenkomst met
betangrijke aandeelhouders, cliënten, leveran-
ciers of andere personen op grond waan¡an de

bestuurders van de Beherend Vennoot,

Hanzevast capitaI of Hanzevast Shipping
werden geselecteerd als bestuurs-, teiding-
gevende of toezichthoudende organen, dan wel
als lid van de bedrijfsteiding.

. De Beherend Vennoot verklaart dat er geen

gegevens bekend zijn over eventuele over-
heidsingrepen, rechtszaken of arbitrage (met

inbegrip van dergetijke procedures die, naar
weten van de uitgevende instelling en de

Beherend Vennoot, hangende zijn of kunnen
worden ingeteid) over een periode van ten

minste de voorafgaande l2 maanden, welke
een invloed van betekenis kunnen hebben of in
een recent verleden hebben gehad op de

financiëte positie of de rentabititeit van de

uitgevende instetting. De CV is op 24 aprit 200g

opgericht. Sinds die datum zijn er geen wijzi-
gingen in de financiëte of handetspositie

opgetreden van de CV.

. Er zijn geen nadere bijzonderheden over
eventuele beperkingen waarmee de in dit
hoofdstuk genoemde rechtspersonen hebben

ingestemd ten aanzien van afstoting binnen
een bepaalde periode van de in hun bezit zijnde
Pafticipaties van de uitgevende instetting.

. Er zijn geen nadere bijzonderheden over de

tussen de leden van de bestuurs-,
leidinggevende en toezichthoudende organen en

de uitgevende instelling of haar dochteronder-
nem ingen gestoten arbeidsovereenkomsten

die voorzien in uitkeringen bij beëndiging van

het dienstverband.
. A[[e inschrijfformulieren worden uitsluitend be-

handetd op volgorde van binnenkomst zonder
voorkeursbehandeling van welke aard dan ook.

. ledere Participant heeft in het Fonds gelijkwaar-
dig stemrecht en getijkwaardig recht op een

aandeel in het vermogen, beiden naar rato van

ieders kapitaalinbreng. Atte cijfers genoemd in

dit prospectus zijn niet gecontroteerd, behoudens
die waarop de accountantsverklaring ziet.

. Er is geen sprake van (potentiële) tegenstrijdige
belangen die van betekenis kunnen zijn voor de

uitgifte van Participaties in dit Fonds tussen

Hanzevast capital, de Beherend Vennoot en

Hanzevast Shipping BV en Noord Nederlandse
Trustmaatschappij BV.

. Er is geen sprake van eventuele famitiebanden

tussen de bestuurders van Hanzevast capital nv

en de bestuurders van Beherend Vennoot

Hanzevast Diving Suppod Vessel BV.

o Er wordt geen bronbelasting geheven.

Hilversum, 2ó juni 2008

Hanzevast capital nv

De heer drs. J.H. Wolters

De heer mr. N.A.J. Broeijer

Hilversum,26 juni2008

Hanzevast Diving Support Vesset BV

G. Dokter Bsc MBA

M.J. Meijer
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De aanbieding staat in principe open van 28 juni

2008 tot 30 september 2008. Afhanketijk van de

snelheid van plaatsing is het mogetijk dat er wordt

afgeweken van deze datum. De datum van uitgifte

van de eerste tranche van de Participaties is naar

verwachting 3l juti 2008.

Het participatiebedrag is, hangende de aangevraag-

de goedkeuring van het Prospectus door de AFM,

minimaal € 50.0003e (exclusief 3% emissievergoe-

ding) en na goedkeuring minimaal€ 15.000. Er

bestaat geen maximumomvang van de inschrijving.

Participanten in het Fonds kunnen natuurlijke

personen of rechtspersonen zijn. Als losse bijtagen

treft u derhalve 2 verschillende inschrijfformulieren

aan. U kunt deelnemen door uw inschrijfformulier

samen met de vragenlijst beleggersprofiet vottedig

ingevuld en ondertekend te retourneren in de

bijgevoegde antwoordenvetop. Na beoordeling en

verwerking van de gegevens sturen wij het

formulier door aan administratief beheerder Noord

Nederlandse Trustmaatschappij BV

Als u deelneemt als natuurtijk persoon stuurt u een

kopie van een geldig legitimatiebewijs met het

inschrijfformutier mee. Bij deelname door middel

van een rechtspersoon stuurt u een uittreksel uit

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

mee, alsmede een kopie van een getdig legitimatie-

bewijs van de vertegenwoordigende perso(o)n(en).

De inschrijfformutieren worden op volgorde van

binnenkomst in behandeling genomen. Hanzevast

capital heeft zich gemeld bij het Cottege Bescher-

ming Persoonsgegevens te 's Gravenhage en staat

aldaar geregistreerd onder nummer m1278591.

Met het ondedekenen van het inschrijfformutier

verleent u de Beherend Vennoot een eenmalige

machtiging tot het afschrijven van het totale

deelnamebedrag inclusief 3% emissievergoeding

via automatisch incasso. Tevens machtigt u de

notaris en de Beherend Vennoot om Participanten

toe te laten treden tot 31 december 2008. Ook

machtigt u Hanzevast capital de rechten uit

eventueeI niet verkochte Participaties te verpan-

den aan een kredietverstrekker. De verpanding op

de Participaties vervalt zodra deze zijn verkocht.

De kosten van het krediet komen niet ten laste van

het Fonds.

Deelnameprocedure
Na ontuangst van het inschrijfformutier is de

procedure als volgt:
. U ontvangt van Noord Nederlandse

Trustmaatschappij BV een bevestiging van

deelname, waarin is aangegeven hoeveel

Participaties aan u zijn toegewezen.
. Uiterlijk 2 weken voor de incassodata, waarvan

de eerste geptand is op 31 juti 2008, ontvangt u

van Noord Nedertandse Trustmaatschappij BV

bericht over de incasso en het verzoek om voor

votdoende saldo op uw (bank)rekening zorg te

dragen.
. Uw deelnamebedrag, inclusief emissievergoe-

ding zijnde 30/o per Pañicipatie zat in één

termijn, middets automatische incasso worden

afgeschreven.
. Als bewijs van toetreding tot het Fonds

ontvangt u van Noord Nederlandse

Trustmaatschappij BV een notariële verktaring

en een ordner om alle bescheiden betrekking

hebbende op het Fonds te bewaren.
. Hanzevast capital zaI een advertentie plaatsen

in een landelijk dagbtad zodra het Fonds is

volgeplaatst en doet metding van de

volplaatsing op www.hanzevast.nl.

l'¡il1¡[ip¡lìcs MedewerLers belaten geen emlssieverg0eding 0ver hel deetnamebedrag

^1
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Uitstuiting
Hanzevast capitaI behoudt zich het recht voor om

inschrijfformulieren en toetredin g zonder opgave

van redenen te weigeren. lnschrijfformulieren die

op sluitingsdatum incompleet zijn, kunnen

worden uitgesloten van deelname.

Tevens kunnen Hanzevast capital en de Beherend

Vennoot beslissen de betegging geen doorgang te

laten vinden indien zich onvoorziene omstandig-
heden voordoen die de aard van de investerings-
propositie wijzigen, bijvoorbeetd als het Schip niet

kan worden geleverd. ln dit uitzonderlijke gevat

zouden de aannames in het prospectus ingrijpend
kunnen veranderen, waardoor deelname in het

Fonds minder aantrekkelijk zou kunnen zijn.

Door Noord Nederlandse Trustmaatschappij BV

geïncasseerde deelnamebedra gen inclusief
em íssievergoed in g worden da n votted i g geretou r-
neerd (zonder rente) op het door de Participanten

opgegeven bankrekeningnummer ten behoeve

van de uitkeringen.
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Support Vessel CV

| [rrlL:rr, vierentwintig april tweeduizend acht, verschenen voor mij,

ilr Ailko Nicolaas Harms, notaris met plaats van vestigìng Groningen:

I rlc heer mr Jan Jaap Lambeck, kantooradres 971 1 AD Groningen,

Praediniussingel 27, geboren te Winschoten op zes juli

rregentienhonderd tvveeënzeventig, te dezen handelende als

schrìftelijk gevolmachtigde van:

de heer M J Meijer, wonende te 9269 WB Veenwouden,

Adriaan Leijtenlaan 4. geboren te Westdongeradeel op

zesentwintig december negentienhonderd eenenzestig,

houder van pasp00rt, nummer NJ0668705 uitgegeven te

Dantumadeel op twintig april tweeduizend vijf; en

de heer G Dokter, wonende te 3064 LT Rotterdam,

Damhertstraat 56, geboren te Leeuwarden op tien september

negentienhonderd vijfenvijftig, houder van paspo0rt, nummer

NK7529736 uitgegeven te Leeuwarden op dertien april

tweeduizend zes;

bij het verstrekken van de volmachten handelende als

gezamenlijk bevoegde bestuurders van de statutair te

Hilversum (feitelijk adres: Utrechtseweg 47 ,1213I1
Hilversum) gevestigde besloten vennootschap met beperkte

aansprakelìjkheid Scheepsfonds Hanzevast Diving Support

Vessel bv ingeschreven ìn het handelsregister beheerd door de

Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland sedert

tweeëntwintig februari tweeduizend acht onder nummer

32132192, als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig

vertegenwoordigend;

2 de heer Bernard Immer, kantooradres 971 1 AD Groningen,

Praediniussingel 27, geboren te Anloo op vijf januari negentien

honderd drieënzest¡g. te dezen handelende als schrìftelijk
gevolmachtigde van:
- de heer drs. Jacob Hendrik Wolters, wonende te 9752 AC

Haren, Rijksstraatweg 71, geboren te Nieuwe Pekela op

achtentwintig juni negentienhonderd vijfenvijftig, houder van

paspoort, nummer NT96P536B uitgegeven te Haren op

vijftìen mel tweeduìzend zeven; en
- de heer mr. Nicolaas Anthonie Jan Broeiier wonende te 3971

PA Driebergen-Rijsenburg, Diederichslaan 7, geboren te

Leiden op tweeëntwintig november negentienhonderd

tweeënzestig, houder van identiteitskaart, nummer 1E5497296,

uitgegeven te Driebergen-Bijsenburg op zes januari

tweeduizend zes;

bij het verstrekken van de volmacht handelende als

gezamenlijk bevoegd bestuurders van de statuta¡r te

Hilversum (feitelijk adres: Utrechtseweg 41 ,1213lL
Hilversum) gevestigde naamloze vennootschap Hanzevast

capital n.v., ingeschreven in het handelsregister beheerd door

de Kamer van Koophandel voor Gooi, Eem- en Flevoland

sedert éénentwlntig januari negentienhonderd achtennegentig

onder nummer 32067248. als zodanig deze vennootschap

rechtsgeldig vertegenwoordigend

3, Als eerste commanditaire vennoot zal optreden Hanzevast fund

¡nvestments b v

OVEREENKOMST VAN COMMANDITAIBE VENNOOTSCHAP

De comparanten - handelend als gemeld - verklaarden bij dezen

namens voormelde en als partij bij de onderhavige akte optredende

rechtspersonen een overeenkomst van commanditaire vennootschap

aan te gaan teneinde voor gemeenschappelijke rekening en onder

gemeenschappelijke naam een scheepsonderneming u¡t te oefenen,

waarbij:

BEHEREND VENNOOT

als beherende vennoot optreedt de hiervoor onder 1 voormelde

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Scheepsfonds

Hanzevast Diving Support Vessel bv;

CO[/IVANDITAIRE VENNOOT

als commanditaire vennoot optreedt de onder 3 genoemde besloten

vennootschap, alsmede nog toe te treden commanditaire vennoten.

hierna - zowel tezamen als afzonderlijk - ook te noemen: "de

commanditaire vennoten"-

DEFINITIES

Artikel 1

ln de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, tenzij

uitdrukkelijk anders bepaald, de navolgende betekenis:

- AFM: Autoriteit Financiële Markten;
- Beherend Vennoot: de besloten vennootschap Scheepsfonds

Hanzevast Diving Support Vessel bv die als beherend vennoot

van de VennootschaP zal oPtreden;

- Boeken: bescheiden als bedoeld in art 3:15j BW te weten: de

administratie van de Vennootschap en de daartoe behorende

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de

rechten en verplichtingen van de Vennootschap, alsmede de

balans en de staat van baten en lasten van de Vennootschap,

voor zover opgesteld overeenkomstig een verplichting daartoe;

- Commanditaire Vennoot: de volmachtgever sub 3 en haar

rechtsopvolge(s) en de nog toe te treden commanditaire

vennoten;
- Fondsvermogen: het Schip verworven in het kader van het

uitoefenen van het doel van de Vennootschap en de daarvoor

in de plaats tredende activa;

- Hanzevast: Hanzevast capital nv en de met haar in een groep

verbonden vennootschappen en rechtspersonen;

- Overeenkomst: deze akte waarmee de Vennootschap is

opgericht;
- Participaties: de evenredige delen waarin de gerechtigdheid

van de Commanditaire Vennoten tot het vermogen van de

Venn0otschap is verdeeld. gelijk aan het aantal malen waarin

het vermogen van de Vennootschap bij haar oprlchting kan

worden verdeeld in eenheden van vijfduizend euro (€ 5.000,00)

Een inbreng van vijfduizend euro (€ 5 000,00) wordt aangeduid

0r

Prospectus van de AFM: (i) medewerkers van Hanzevast.,

deelnemen met (een veelvoud van) één participatie van

viifduizend euro (€ 5 000,00), en (ii) Commanditaire Vennoten

voor minder dan tien part¡cipaties deelnemen, echter met een

minimum van drie.

- Register: het register van Participaties dat aangehouden wordt

op basis van artikel 7 van deze 0vereenkomst;

- Schip: de tot de Vennootschap in economische eigendom

toebehorende schlp/schePen
- Vennoten: de Beherend Vennoot en de Commandttaire

Vennoten;
- Vennootschap: de bij deze Overeenkomst aangegane

commanditaire vennootschap Scheepsfonds Hanzevast Diving

Support Vessel CV

NAAIV EN VESTIGING

Artikel 2

1 De Vennootschap draagt de naam: Sclteepsfonds Hanzevast

Diving Support Vessel CV. De Vennootschap houdt kantoor ten

kantore van de Beherend Vennoot.

DOEL

Artikel 3

De vennootschap heeft als doel:

1. Het met winstoogmerk voor gemeenschappeliike rekening (doen)

bouwen, exploìteren en vervreemden van het Schìp;
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2 Het aangaan van met de veruerving, het beheer en de
exploitatie van de schepen samenhangende financieringen en

het verlenen van daarmee samenhangende zekerheden;
3 Al hetgeen met het vorenstaande volgens de Beherend Vennoot

verband houdt of daartoe rechtstreeks of middellijk bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin

DUUB

Artikel 4

De Vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

INBRENG EN VERIVOGEN

Artikel 5

1. Een Commanditaire Vennoot brengt in de Vennootschap in een
bedrag in contanten groot vijfduizend euro (€ 5 000), dan wel
een veelvoud hiervan Deelname door de Participanten geschiedt

in een veelvoud van telkens drie participaties, behoudens de

medewerkers van Hanzevast die, overeenkomstig artikel 1 van de

Overeenkomst, kunnen deelnemen met (een veelvoud van) één

Participatie Afwijkende deelname bedragen worden niet
toegekend, tenzij met goedkeuring door de Beherend Vennoot
Een Commanditaire Vennoot kan meerdere Participaties houden

2 ledere Commanditaire Vennoot wordt voor het bedrag van zijn
inbreng op de kapitaalrekening in de boeken van de Vennoot-
schap gecrediteerd over dat bedrag wordt geen rente vergoed

3 Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt gevormd door
de inbreng van de Commanditaire Vennoten, zoals in lid 1 van dit
artikel nader omschreven Het e¡gen vermogen van de
Vennootschap is voor rekening en risico van de Commanditaire
Vennoten in verhouding tot de deelneming van iedere
Commanditaire Vennoot in het vermogen van de Vennootschap

4 De Beherend Vennoot brengt in de Vennootschap in zijn kennis,
arbeid en toewijding

5. Door het verkrijgen van een Participatie onderuverpt een Vennoot
zich aan de bepalingen van de Overeenkomst

EJGENDOIV FONDSVERMOGEN

Artikel 6
Het {economische) eigendom van het Fondsvermogen komt de
Vennootschap toe

REGISTEB VAN PABTICIPATIES

Artikel 7'l De Beherend Vennoot, of een door de Beherend Vennoot aan te
wijzen derde, houdt het Register in elektronische of andere door
de Beherend Venn00t te bepalen vorm

2 ln het Register worden de namen en adressen van alle
Commanditaire Vennoten opgenomen met vermelding van het
aantâl door elk der Commanditaire Vennoten genomen

Participaties met vermelding van het deelnamebedrag en de
datum waarop zij die verkregen hebben, alsmede een
bankrekeningnummer van de Commanditaire Vennoot bij een

Nederlandse kredietinstelling waarop betalingen van de
Vennootschap kunnen worden ontvangen Ten aanzien van
Commanditaire Vennoten ziinde rechtspersonen of personen-

venn0otschappen, wordt tevens ingeschreven de naam en het
adres van hun vertegenwoordigers

3 ledere Commanditaire Vennool is verplicht aan de Beherend
Vennoot, schriftelijk ziln adres alsmede iedere wijziging daarvan
op te geven ledere tekortkoming in de nakoming van de in dit lid
opgenomen verplichting komt voor rekening en risico van de

desbetreffende Commanditaire Vennoot
4. ledere, overeenkomstig de 0vereenkomst toegestane, overgang

of overdracht van de eigendom van een Participatie zal worden
opgenomen in het Begister

5 Een Commanditaire Vennoot kan kosteloos een gedagtekend

exemplaar van het Register opvragen bij de Beherend Vennoot
voor zover het zijn eigen inschrijving betreft

TOETREDING COMMANDITAIRE VENNOTEN EN OVERDBACHT

PARTICIPATIES

Artikel B

1 Commanditaìre Vennoten kunnen zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn,

2 Overdracht, waaronder begrepen overgang onder algemene titel,
waaronder begrepen -maar niet enkel- overgang als gevolg van
juridische fusie of splitsing, van (de juridische of economische
eigendom van) een Participatie kan, buiten het geval van
vererving of legaat en het bepaalde in artikel 1 9, slechts
geschieden indien alle Vennoten voorafgaand aan de overdrachl,
schriftelijk toestemming hebben verleend voor overdracht

3 De Commanditaire Vennoot die tot overdracht van (één of meer
van) zijn Participatie(s) ryenst over te gaan, dan wel een
juridische fusie of splitsing wenst aan te gaan als gevolg

waarvan zijn Participatle(s) overgaat of overgaan onder algemene
tìtel, geeft daarvan schriftelìjk, bìj aangetekend schrijven of
tegen ontvangstbewijs, kennis aan de Beherend Vennoot. ln het
schrijven wordt melding gemaakt van het aantal, de prijs en de

beoogd(e) verkrijge(s) van de over te dragen Participaties in de
Vennootschap Het schrijven bevat voorts de termi.jn waarbinnen
de beoogde overdracht van Participaties zal plaatsvinden De in
dit lid bedoelde termi.in voor overdracht zal uiterlijk 2 maanden
bedragen na verkregen toestemming als bedoeld in lid 4 van dit
artikel.

4, Uiterlijkbinnen een maand na ontvangstvan het in lid3vandit
artikel bedoelde schrijven. zal de Beherend Vennoot de overige
Vennoten schriftelijk omtrent de voorgenomen overdracht
informeren onder gelijktijdig ven0ek schrìftelijk t0estemming te
verlenen voor de overdracht De Commanditaire Vennoten dienen
binnen vier weken na verzending van de in dit lid bedoelde
mededeling schriftelijk aan de Beherend Vennoot mee te delen of
zij al of niet hun toestemming velenen. De genoemde termijn
gaat lopen op de dag na die waarop aan alle Vennoten
schriftelijk toestemming is gevraagd lndien de Beherend
Vennoot niet binnen de voorgeschreven termijn een schriftelì.jk
antwoord heeft onwangen van een Commanditaire Vennoot,
wordt deze geacht zijn toestemming te hebben verleend

5 De kosten verbonden aan de overdracht/overgang van een of
meerdere Participatie(s) overeenkomstig lid 2, 3 en 4 van dit
artikel zijn voor rekening van de Commanditaire Vennoot die zijn
Partìcipatie{s) over wenst te dragen c q over wenst te doen gaan

6 De in dit artikel genoemde mededelingen door de Beherend
Vennoot zullen geschieden aan het adres als vermeld in het
Register,

7 Door het verkrijgen van een of meer Participaties als bedoeld in

lid 2, 3 en 4 van dit artikel onderuverpt de verkrilger zich aan de

bepalingen van de Overeenkomst inclusief de reeds voor diens
toetreding genomen besluiten genomen op basis van de
0vereenkomst.

B, Alle mutaties ten aanzien van één of meer Participaties als
bedoeld in dit artikel dienen te geschieden bij geregistreerde

onderhandse of authentieke akte, gevolgd door een schriftelijke
kennisgeving van de mutatie(s) aan de Beherend Vennoot

BEZWARING VAN PARTICIPATIES EN UITTBEDING VAN VENNOTEN

Artikel I
1. Een Commanditaire Vennoot kan ziin Participatie(s), en de

daarmede corresponderende rechten uit hoofde van de
Overeenkomst, niet verpanden of anderszins bezwaren
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t-en C0mmanditaire Vennoot treedt uit de Venn0otschap:

ir ingeval van surséan

natuurl¡jk persoon b

ting natuurlijke Pers rd,

dan wel, indien het oP

de dag van de aanvraag van surséance, van de faillietverkla-

ring, van de toepasselìjkhe¡dsverklaring van de schuldsane

ringsregeling 0f van het besluit tot ontbinding;

b door overdracht/overgang van de Participatie(s) van de

betrokken Commanditaire Venn0ot overeenk0mstig het ¡n

artikel B van de Overeenkomst bepaalde;

c als gevolg van overgang onder algemene titel, waaronder

begrepen -maar niet enkel- overgang als gevolg van

juridische fusie of splitslng, anders dan overeenkomstìg het

bepaalde in art B van de Overeenkomst;

rJ bij een besluìt van de vergadering van de Vennoten genomen

met een meerderheid van drle/vierde van alle uitgebrachte

stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal

Commanditaiie Vennoten, wegens gewlchtige redenen in de

zin van artikel 7A:1 684 van het BW, op de dag in het besluit

bepaald.

Een Commanditaire Venn00t houdt tevens op Commanditaire

Vennoot te zijn ingeval van ziin overliiden, tenzii:

a. zijn deelneming in zijn geheel binnen een termijn van zes

maanden na het overlijden van de Commanditaire Vennoot is

toebedeeld aan één persoon, mits deze persoon erfgenaam

van de overleden Commanditaire Vennoot is.

Bestaat de deelnemlng uit meer dan één Particrpatie, dan

worden onder de bedoelde persoon ook meerdere personen

begrepen, indien aan ieder van die personen ten minste één

Pañiclpatie is toebedeeld. Met de in de vorige zin bedoelde

toebedeling wordt gelijkgesteld de afgifte ingevolge legaat

als hierna omschreven onder b, tweede zìn

b de deelneming in zijn geheel binnen een termijn van zes

maanden na het overlljden van de Commanditaire Vennoot is

afgegeven aan de persoon, aan wie de deelneming is gele-

gateerd. Bestaat de deelneming uit meer dan één

Þartlcipatie, dan worden onder de persoon ook meerdere

personen begrepen, indien aan ieder van dle personen

tenmlnste één Participatie is gelegateerd en afgegeven

c binnen zes maanden na het overlijden aan de Beherend

Vennoot een volmacht wordt overhandigd waarin een

persoon, zijnde een Commanditaire Venn00t of een

rechthebbende, door de gezamenlijke rechthebbenden

(erfgenamen of legatarissen) onherroepelijk wordt

gevólmachtigd de rechten van de overleden Commanditaire

Vennoot uit te oefenen. Hetgeen is bepaald in de voorgaande

sub c) De rechten van de overleden Commanditaire Vennoot,

waaronder de stemrechten. worden opgeschort totdat de

Participatie(s) i s bedoeld in sub a) of is/zijn

afgegeven {als de volmacht aan de Beherend

Vennoot is ove d in sub c), met dien

verstande dat de stemrechten van de overbli.ivende Vennoten.

gedurende de termijn van de opschorting, geacht worden alle

stemrechten in deze Vennootschap te omvatten.

Een Commanditair V t
tevens op Command i-

ding van die Comma

schap van goederen

Participatie een bep

tenztJ:

a. zi¡n Participatie in zijn geheel binnen een termijn van zes 
.

maanden na datum van de echtscheiding van de Commandi-

talr Vennoot is toebedeeld aan de Commanditair Vennoot

b binnen zes maanden na de echtscheìding aan de Beherend

Venn00t een v0lmacht wordt overhandigd. waarin een

persoon, ziinde een Commanditair Vennoot of een van de

rechthebbende echtgenoten, door de gezamenlijke

pelijk wordt gevolmachtigd de rechten

t te oefenen. Hetgeen is bepaald in de

oP te gelden, als gevolg waarvan de

t alsnog oPhoudt Commanditair

Vennoot een ParticìPatie wordt

toebede n de daarin genoemde

termìjn) hetgeen hiervoor sub a

j

in dit

lid bedoelde Commanditair Vennoot, waaronder de stemrecht,

worden opgeschort totdat de Participatìe ìs toebedeeld {als.

bedoeld iniub a) of de volmacht aan de Beherend Vennoot is

overhandigd (als bedoeld in sub b), met dien verstande dat de

stemrechten van de overblijvende Vennoten, gedurende de

termijn van de opschorting, geacht worden alle stemrechten ¡n

uele

aire Vennoot,

artiien
ndige worden

Commanditaire Venn00t ten aanzien van wie de Vennootschap

wordt beëindigd en de overbl n

die de uitkering bìjeen moete die

uìtkering n¡et gefinancierd ka

voorgaande volzin. De u¡tkeri

ú5
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uitbetaald binnen zes maanden na het uittreden Geschiedt de

uitkering op een later tijdstip dan bedoelde zes-maandstermijn,

dan zal over dit bedrag over de periode vanaf zes maanden na

het uittreden tot op de dag van u¡tbetaling een rente worden
vergoed gel¡jk aan het over die periode geldende v0orsch0trente

als gehanteerd door De Europese Centrale Bank, waarbij de drie-

maands Euribor zal worden gehanteerd

BEHEREND VENNOOT / BEVOEGDHEDEN

Artikel 10

1 De Beherend Vennoot is de enige beherend vennoot van de
Vennootschap.

2 De Beherend Vennoot is belast met het beheer en het bestuur
van de Vennootschap en vertegenwoordigt de Vennootschap in

en buiten rechte, één en ander binnen de grenzen van het doel

van de vennootschap

3 De Beherend Vennoot is bevoegd (een deel van) haar beheer-

taken uit te laten voeren door een derde

4. De Beherend Vennoot heeft, onverminderd het bepaalde in lid 5,

voorafgaande goedkeuring nodig van de vergadering van

Vennoten voor de volgende rechtshandelingen:

a het verkr¡jgen, vervreemden en bezwaren van (de

econ0mìsche eigendom van) het Schip;

b het stellen van borgtochten en het verstrekken van waarborg
s0mmen echter met uitzondering van de voor de bedrijfs-
voering gebru¡kelijke borgtochten en waarborgsommen;

c het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van
processen, zowel eisend als werend, waarbij voor het nemen
van conservatoire maatregelen of maatregelen die geen

uitstel verdragen de voorafgaande goedkeuring niet is

vereist Goedkeuring ter zake van het in de vorige zln

bepaalde is echter niet vereist voor zover het betreft
rechtsvorderingen en processen welke nodig zijn voor de

normale bedrijf svoering;

d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de

Vennootschap een bankkrediet wordt verleend;

e. hetter leen verstrekkenvan gelden en hetter leen

aantrekken van gelden;

f. (des-)investeringen.

5 De Beherend Vennoot heeft, onverminderd haar bevoegdheden

als bedoeld in lid 2, en voor zover toepasselijk in afwijking van

lid 5, geen goedkeuring nodig van de vergadering van Vennoten

voor de volgende rechtshandelingen:

a. het aangaan van geldleenovereenkomsten die de

Vennootschap op marktconforme voonruaarden sluit met
Hanzevast en het ter leen opnemen van die gelden- tot een

bedrag van tweehonderdvìjftig duizend euro {€ 250 000,00);

b het gebruik maken van een aan de Venno0tschap verleend

bankkrediet;

c het aangaan van overeenkomsten. waarbij aan de

Vennootschap een bankkrediet van niet meer dan
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) wordt
verleend;

d het berusten in rechtsvorderingen of het voeren van
processen, zowel eisend als werend, behoudens voor zover

het betreft rechtsvorderingen en processen welke nodig zijn

voor de normale bedrijfsvoering;
e. (des]investeringen, wanneer daarmede een bedrag van meer

niet dan vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) is gemoeid

VERVANGING VAN DE BEHEREND VENNOOT

Artikel 11

1 Het is de Beherend Vennoot niet toegestaan de Vennootschap op

te zeggen, anders dan op grond van gewichtige redenen als

bedoeld in artikel 7A:1 684 BW

De Overeenkomst kan door een besluit als bedoeld in artikel 12

lid I met betrekking tot de Beherend Vennoot worden beëindigd,
indien:

a de Beherend Vennoot handelingen heeft venicht of
verplichtingen is aangegaan die buiten het doel van de

Vennootschap vallen;

b. de Beherend Vennoot surséance van betaling is verleend of
in staat van faillissement is verklaard;

c een besluit tot fusie of opheffing van de Beherend Vennoot is

voorgesteld of aangenomen of de Beherend Vennoot op

enige andere wijze wordt opgeheven;

d. de Beherend Vennoot niet langer kantoor houdt in Nederland;

e de Beherend Vennoot de taken en verplichtingen waarmee
hij uit hoofde van de 0vereenkomst is belast, aantoonbaar op
onbehoorl ijke wijze vervult

lndien de Overeenkomst met betrekking tot de Beherend Vennoot
wordt beeindígd, zij het als gevolg van toepassing van artikel
7A:1684 BW zij het als gevolg van toepassing van lid 2 van dit
artikel. zal de Vennootschap van rechtswege worden voortgezet
De vergadering van Vennoten zal als vervanging van de Beherend

Vennoot een rechtspersoon benoemen, welke benoeming zo

mogelijk plaatsvindt per datum van de beëindiging van de

Overeenkomst mel betrekk¡ng tot de Beherend Vennoot Een

dergelìjke benoeming vindt plaats door middel van een besluit
als bedoeld in artikel 12 lid 7 van de Vennoten Aangewezen kan

slechts worden een rechtspers00n naar Nederlands recht,

kantoorhoudende in Nederland, die zich bereid heeft verklaard

om als Beherend Vennoot op te treden De met inachtneming van

het voorgaande benoemde rechtspersoon kan zich aansluiten bij

de Overeenkomst krachtens het besluit waarin hij als opvolgend

Beherend Vennoot werd benoemd, zonder verdere vereiste
formaliteiten of toestemmingen
lndien de Overeenkomst ten aanzien van de Beherend Vennoot
gedurende de duur van de 0vereenkomst wordt beëindigd, zullen

zijn rechten en verplichtingen als Beherend Vennoot worden
overgedragen aan en worden overgenomen door de opvolgend

Beherend Venn00t, onder de gehoudenheid van beide partijen om

zodanige stukken te tekenen en andere handelingen te venichten
als noodzakelijk of wenselijk mocht zijn in verband met het
vorenstaande-

BESLUITVORMING / VENNOOTSCHAPSVEBGADEBING

Artikel 12

1 Vergaderingen van Vennoten worden gehouden zo dikwijls de

Beherend Vennoot of Commanditaire Vennoten die gezamenlijk

ten minste twint¡g procent (20%|van de totale inbreng in de

Vennootschap vertegenwoordigen zulks nodig oordelen, doch

tenminste éénmaal per iaar. Een vezoek voor het houden van

een vergadering door de Commanditaire Vennoten die
gezamenlijk ten minste twintig procent {20%) van de totale
inbreng in de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt met

redenen omkleed en schriftelijk gericht aan de Beherend

Vennoot De Beherend Vennoot zal, met inachtneming van de

termijn bedoeld in lid 4, een vergadering uitschrijven met een

daarbij behorende agenda

De Beherend Vennoot kan beslissen dat een vergadering van

Vennoten schriftelijk plaatsvindt, in welke vergadering van

Vennoten besluiten kunnen worden genomen conform het hìerna

in lid 13 van dit artikel bepaalde Voor het overige zijn de

bepalingen van dit artikel mutatis mutandis toepasselijk op een

dergelijke schriftelijk gehouden vergadering van Vennoten

De Beherend Vennoot, of een door hem aangewezen aanwezige,

treedt op als voorzitter van de vergadering van Vennoten

De bijeenroeping van een vergadering van Vennoten geschiedt

minimaal veertien dagen voorafgaand aan de vergadering door

4

3

4
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rh llcllerend Vennoot schrifteli.jk aan het opgegeven adres van
rkl Vr:nnoten alsmede op de websìte van de Hanzevasl, onder

rrpr¡arrf van de te behandelen onderwerpen lndien de

lri¡r:cnroeping niet schriftelijk is geschied, 0f onderwerpen aan
rlr: orrle komen die niet bi.i de oproeping werden vermeld, dan

wcl rlc bijeenroeping ìs geschied 0p een termijn korter dan

vccrlion dagen, is besluitvorming niettemln mogelìjk m¡ts de

vurç¡arlering voltallig is, doordat hetzij alle Vennoten aanwe¿ig,
rliur wel vertegenwoordigd zijn

l0cUaìg tot de vergader¡ng hebben de Vennoten, alsmede zij die

rloor de voozitter van de vergadering worden toegelaten Derden
rlirr de vergadering wensen bij te wonen. dienen bij de voorziller
vurr tle vergadering, minimaal drie werkdagen voor de

vr:rr¡adering, een gemot¡veerd schriftelijk verzoek in om de

vcrgadering te mogen bi.jwonen De voorzitter beslist op het

vcuoek uiterlijk voor aanvang van de vergadering.

[]urnmanditaire Vennoten kunnen zich ter vergadering door een

st:lrriItelijk daartoe gevolmachtigde mede Vennoot doen laten
vrrrtegenwoordigen Een gemachtigde, anders dan de Beherend

Vcnroot, kan slechts één Commanditaire Vennoot vertegen-

wotrrdigen De Beherend Vennoot is onbeperkt gerechtigd tot
vr:rtegenwoordiging van Commanditaìre Vennoten, mìts hij tot
v0rt0genwoordig¡ng overeenkomstig dit lid is gevolmachtigd

Allc besluiten worden genomen met een v0lstrekte meerderheid

van de uitgebrachte stemmen en ongeacht het ter vergaderìng

vr:rtegenwoordigde kapitaal, tenzij anders bepaald in deze

[)vcreenkomst. Blanco stemmen worden geacht n¡et te zijn

ruilgebracht Staken de stemmen bìj verkiezing van personen, dan

hcslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan

is het voorstel verworpen. Elke Participatie vertegenwoordigt één
r;tcm De Beherend Vennoot heeft in de vergadering van
Vcnnoten één stem

0rrverminderd het elders in de Overeenkomst bepaalde, kunnen

lresluiten ten aanzien van het verkrijgen, vervreemden en

bozwaren van {de economische eigendom van) het Schip

bchorende tot het Fondsvermogen, enkel genomen worden 0p
voorstel van de Beherend Vennoot,

Onverminderd het elders in de Overeenkomst bepaalde, kunnen

tle hierna vermelde besluiten van de vergadering slechts worden
qcnomen met drie/vierde meerderheid in een vergadering, waar
rninstens drie/vijfde van alle Vennoten aanwezig, dan wel
ver Legenwoordigd zijn:

a het stellen van borgtochten en het verstrekken van waarborg
sommen echter met uitzondering van de voor de bedrijfs-
voering gebruikelijke borgtochten en waarb0rgsommen;

b het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen

0pnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik

maken van een aan de Vennootschap verleend bankkrediet

alsmede het herfinancieren van het bankrediet door middel
van een nieuw bankkredieU

rj het berusten in rechtsvorderingen 0f het voeren van
processen, zowel eisend als werend, waarbij voor het nemen

van conservatoire maatregelen 0f maatregelen die geen

uitstel verdragen de voorafgaande goedkeuring niet is

vereist. Goedkeuring ter zake van het in de vorige zin

bepaalde is echter niet vereist voor zover het betreft
rechtsv0rder¡ngen en processen welke n0dig zi.in voor de

normale bedrijfsvoering;

rj de beëindiging van de Overeenkomst ten aanzien van de

Beherend Vennoot;

e wijziging van de 0vereenkomst
lf) lnrlien in de Overeenkomst is bepaald dat de geldigheìd van een

bcsluìt afhankelijk is van het aantal ter vergadering aanwezlge of
v0rtegenwo0rdigende Vennoten en dit aantal ter vergadering niet
aanwezig 0f vertegenwoordigd was. wordt een nieuwe

vergadering bijeengeroepen, waar¡n het besluit met v0lstrekte
meerderheld der uitgebrachte stemmen kan worden genomen,

onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of
vertegenwoordigende aantal Vennoten De bijeenroepìng van

deze nieuwe vergadering geschiedt niet eerder dan twee, doch

niet later dan vìer weken na de eerste vergadering

1 1 De vergaderingen worden geleid door een voorzitter als bedoeld

in lid 3 van dit artikel; bij diens afwezigheid voorziet de

vergader¡ng zelf in haar leiding

12 Van het verhandelde in de vergaderìng worden door een daartoe

door de voorzitter van de vergadering aangewezen pers00n

nolulen opgemaakt, welke in dezelfde of eerstvolgende

vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de

voorzitter en de notulìst ondertekend

13 De vergadering van Vennoten kan ook buiten vergadering

besluiten nemen, mits alle Vennoten in de gelegenheid worden
gesteld hun stem uit te brengen Een besluit kan in dergelijk
geval enkel genomen worden als alle Vennoten zich -schriftelijk

of elektronisch- vóór het voorslel hebben verklaard Van buiten

vergadering genomen besluiten wordt door de Beherend Vennoot

schrifteìijke aantekening gemaakt, welke aantekening in de

eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voonitter en de notulist van die vergadering

ondertekend Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met

de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen

gevoegd

14. De vertegenwoordige(s) van de Beherend Vennoot zallzullen
steeds gerecht¡gd zijn in de vergadering het woord te voeren

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 13

1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar is aangevangen op heden en eindigt op

éénendertig december twee duizend acht

2 De Beherend Vennoot voert 0p zodanige wijze een administratie
van de vermogenstoestand van de Vennootschap en van de

werkzaamheden van de Vennootschap en bewaart de daartoe

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op

zodanige wijze dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van

de Vennootschap kunnen worden gekend

3. Jaarlijks wordt door de Beherend Vennoot binnen vier maanden

na afloop van het boekjaar, een jaanekening van de Vennoot-

schap opgemaakt, bestaande uit een balans per éénendertig

december en een winst- en verliesrekening met een toelichtìng,

alsmede een jaarverslag, hieraan voegt hij de overige gegevens

als bedoeld in artikel 2:392 BW toe.

4. Na afloop van de eerste helft van het boekjaar stelt de Beherend

Vennoot de halfjaarci.jfers van de Vennootschap op

5 De jaarrekening als bedoeld in lid 3 wordt onderzochl door ccn

registeraccountant. De accountant geeft de uitslag van zijn

ondezoek weer in een verklaring omtrent de getrouwhcid vatt clc

jaanekening

6. De jaanekening wordt, behoudens verlenging door tle

vergadering van de Vennoten van deze fermijn m0l lcn h00gstc

zes maanden op grond van bìjzondere omstandighetlen,

vaslgesteld binnen zes maandcn na afloop van lrct bockjaar door

de vergadering van Vennolen Dc jaarrekcning kan niel worden
vastgesteld, indien de vergadcting van Vonrroten geen kennis

heeft kunnen nemen van de in lirl (j van dil artikel bedoelde

verklaring van de accountant Vaslslelling van de jaanekening

zonder voorbehoud strekt tevens tot décharge van de Beherend

Vennoot voor het gevoerde beheer

7 De Beherend Vennoot maakt binnen vier maanden na afloop van

het boekjaar de vastgestelde jaarrekening -of indien de jaar-

rekening nog niet is vastgesteld de opgemaakte.laanekening-
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gelijhijdig met het iaarverslag en de overige gegevens als

bedoeld in artikel 2:392 BW openbaar De openbaarmaking

geschiedt door middel van publicatie op de website van

Hanzevast onder gelijktijdige mededeling aan het adres van de

Commanditaire Vennoten dat zij op venoek kosteloos krijgen

toegestuurd: de jaanekening, het jaarverslag alsmede de overlge

gegevens aìs bedoeld in artikel 2:392 BW.

B De Beherend Vennoot maakt iaarìijks binnen negen weken na

afloop van de eerste helft van het boekjaar overeenkomstig lìd 4

de halfjaarcijfers van de Vennootschap openbaar De halfjaar-

cijfers als bedoeld in lid 4 worden openbaar gemaakt door

middel van publicatie op de webslte van Hanzevast onder

gelijktijdige mededeling aan het adres van de Commanditaire

Vennoten dat zij de halfjaarcijfers op vezoek kosteloos krijgen

toegestuurd

9. De Beherend Vennoot bewaart de in de voorgaande leden

bedoelde bescheiden gedurende zeven.iaar

WINSIVERDELING

Artikel 14

1 De winst - het positìeve saldo van de vastgestelde winst- en

verliesrekening, waarin de afschrijvingen zijn meegenomen -

wordt met inachtneming van de volgende leden van dit artlkel
jaarlijks aan de Commanditaire Vennoten uitgekeerd, tenzij de

Beherend Vennoot besluit tot reservering van {een gedeelte van)

de winst De Beherend Vennoot is gerechtigd om interim-

uitkeringen te doen ln geval van reservering van de winst wordt

de kapitaalrekening van ieder der Commanditaire Vennoten

gecrediteerd overeenkomstig het in l¡d 2 van dit artikel bepaalde

2. ledere Commanditaire Vennoot is in de winst gerechtigd naar

rato van zijn inbreng in het vermogen van de Vennootschap Het

recht op winst verjaart na verloop van een termijn vanZiaar

aanvangende op de eerste dag na opeisbaarheid van de winst.

3 Verliezen worden door de Commanditaire Vennoten gedragen in

de in lid 2 bedoelde verhouding. met dien verstande dat de

bijdrage ìn het verlies van elke Commanditaire Vennoot tot het

bedrag van zijn Participatie(s) is beperkt mits de Commandìtaire

Vennoot geen daden van beheer heeft venicht. Verliezen worden

op de kapitaalrekening van ieder der Commanditaire Vennoten

gedebiteerd overeenkomstig de eerste volzin van d¡t lid. lnd¡en

blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekenìng over enig

boekjaar verlies is geleden, hetwelk niet uit een reserve

bestreden kan worden of op andere wijze gedekt wordt,
geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering, zolang

zodanig verlies niet is aangezuiverd

4 De betaalbaarstelling van uitkeringen uit hoofde van de

Overeenkomst aan de Commanditaire Vennoten met ¡nbegr¡p van

de winst, de samenstelllng van de uitkering, alsmede de wijze

van betaalbaarstelling, worden door de Beherend Vennoot aan

de Commanditaire Vennoten bekend gemaakt door schrìftelijke

mededeling aan het opgegeven adres van de Commanditaire

Vennoten

WIJZIGING VOORWAARDEN

Artikel 15

1 Een voorstel tot wijziging van de Overeenkomst kan enkel op

voorstel van de Beherend Venn00t in stemming worden gebracht

2. Een voorstel tot wijziging van de Overeenkomsl wordt bekend

gemaakt aan het adres van de Vennoten

3 Een wijziging van de 0vereenkomst waardoor rechten of

zekerheden van de Commanditaire Vennoten worden verminderd

of lasten aan de Commanditaire Vennoten worden opgelegd.

worden niet ingeroepen voordat drie maanden zijn verstreken na

bekendmaking van de wijziging als bedoeld in Iid 2 van dit

artikel

4 Een wijzìging van de Overeenkomst s-

beleid wijzigt, wordt niet ingevoerd jn

verstreken na bekendmaking van de lidz
van dit artikel

OPHEFFING EN VEREFFENING

Artikel 16

1 Artikel 7A: 1 683 BW is op de Vennootschap niet van toepassing

2 Een besluit tot opheffing van de Vennootschap kan worden

genomen door de vergadering van Vennoten, doch uitsluitend op

voorstel van Beherend Vennoot. Indien wordt besloten de

Vennootschap op te heffen, dient de Vennootschap een besluit te

nemen 0mtrent het vermogen van de Vennootschap

3 Vân een besluit tot ophefflng als bedoeld in het vorige lid wordt

mededeling gedaan door middel van een schriftelijke kennis-

gevìng aan het adres van iedere Commanditaire Vennoot,

alsmede op de website van Hanzevast

4 Na een besìuit tot opheffing van de Vennootschap vindt zo

spoedig mogelijk de vereffening plaats. De Beherend Vennoot

draagt zorg voor de vereffening. Het batlg saldo wordt aan de

Commanditaìre Vennoten uitgekeerd naar evenredigheid van het

aantal gehouden Participaties . De Beherend Vennoot is bevoegd

lnterim-uitkeringen te doen plaatsvinden.

5 De Beherend Vennoot legt rekening en verantwoording af van de

vereffening aan de Commanditaire Vennoten, alvorens over te

gaan tot uitkering aan de Commanditaire Vennoten, dan wel

ingeval een interim-uitkering heeft plaatsgevonden, alvorens de

slOtu¡tkering te doen plaatsvinden

6 ln geval van liquidatie heeft geen der Commanditaire Vennoten,

noch één of meer van de rechtsverkriigers, het recht om de naam

van de Vennootschap te voeren, behoudens na verkregen

toestemm¡ng daartoe van de overige Vennoten of hun

rechtverkrijgers

GESCHILLEN

Artikel 17

1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de

Overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan

het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig

het reglement van het Nederlands Arbitrage lnstituut.

2 Een geschil is aanwezig wanneer één van de partijen verklaart

dat dlt het geval is.

SLOTBEPATINGEN

Artikel 1B

1 De boeken van de Beherend gelden als dwingend bewijs zolang

degene die de luistheid van de boeken betwist, de oniuìstheid

van de in die boeken opgenomen gegevens niet heeft

aangetoond 0p verzoek van de Vennoten verstrekt de Beherend

Vennoot aan de Vennoten inzage in de boeken

2 ln gevallen waarin deze voonvaarden niet voorzien beslist de

Beherend Vennoot

3 De Beherend Vennoot ontvangt een jaarliikse vergoeding voor

het gevoerde beheer ter grootte van tlveeduizend vijfhonderd

euro { 2.500,00), welke vergoeding iaarlijks, aanvangende met

het jaar volgende op het aanvangsjaar van de Vennootschap, zal

worden verhoogd aan de hand van de consumentenprijsindex van

het Centraal Bureau voor de Stat¡stiek, per jaar te lnancieren uit

de post 'Fondskosten'.
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I)VI Iì(ìANGSBEPALING

Arlikrrl I9
I vcnlucle niet aan derden verkochte Part¡cipaties van het beoogde
k,rl)rla0l van de vennootschap 0p de dag van oprichting dan wel een
l,rlrrr lijrlstip, worden geplaatst bij de Beherend Vennoot De

llllrcreld Vennoot is gedurende een periode van zes maanden vanaf
rlrc rlrrl¡ bevoegd om nog niet bi.j derden geplaatste Participaties aan
rrrr:uwo Commanditaire Vennoten, dan wel bestaande Commanditaire
Vulroten over te dragen, zonder dat daarvoor de toeslemming van
rhr Vurrr¡oten zal zi.jn vereist (Naplaatsing). De Beherend Vennoot zal
rhr rr¡r basis van dit artikel overgedragen Participaties vanaf de dag
v,n r)l)r ioht¡ng hebben gehouden voor rekening en risico van de

rhslxrtro[[ende verkrijgers. ln geval van Naplaatsing, bestaat geen

rrrr:lrl u¡r winst ontstaan na de dag van oprichting tot het m0ment van
Na¡rla;r lsing

l;tilI

I )r: r;ornparanten - handelende als gemeld - verklaarden tenslotte:
I rl¡l alle Vennoten, blijkens de aan deze akte gehechte

rrrllcr handse akten van volmacht, voor zover nodig toestemming
Il:bben verleend, overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel
l0 lirl 5 van de Overeenkomsf, aan ieder van de medewerkers
v;n I ambeck Harms notarissen te Gron¡ngen en aan de Beherend
Vunnoot van de CV om, alles met de macht van substitutìe: 1l toe
lr lrcden tot de CV bij het aangaan daarvan dan wel binnen zes

n¿rarrrlen daarna, en 2l t0estemm¡ng te verlenen tot het
vcr kr ijgen/vervreemden in verband met het uitoefenen van
ol)ticrechten, doen bouwen en het vestigen en bezwaren met
írrirr ol meer hypotheken tot zekerheid van de financiering van de

lrouwsom van het Schip. als nader in het prospectus behorende
bij dcze Overeenkomst omschreven, en het aangaan van één of
rrrrtr:r geldleningsovereenkomsten, zulks in verband met de
frrr;rrciering van het Schip en het in dat kader verstrekken van
ruvr:rige zekerheden ten behoeve van de financier van de

Vcnrrootschap 3l reeds nu voor alsdan akkoord te gaan met het
toclreden van participanten tot uiterlijk zes maanden na het
ir¡ìrg¿ran van de CV 4l alle akten verbandhoudende met de CV te
l{rkcrìen en 5l in het algemeen alles te doen wat nodig en nuttig
zirl rijn in het belang van de CV;

ll lI)l ccrste boekjaar van de Vennootschap is aangevangen op
lrr;tlur r en eindigt op éénendertig december twee duizend acht ;

r:n rlal
lll I r nsl & Young Accountants tot acc0untant wordt benoemd

VI)I MACI]TEN

V,rrr r¡crrrcltle v0lmachten blijkt uit een onderhandse akte, die aan
rlr:u r: ¡klc zal worden gehecht.

W 
^llVAN 

AKTE is verleden te Gron¡ngen op de datum in het hoofd
v;rr rk:¡e akle vermeld

l)u r;urrr¡rararten zijn mij notaris, bekend De zakelijke inhoud van de

;r[.ln is ira¡t hen opgegeven en toegelicht De comparanten hebben
vurklir¡rrl o¡r volledige voorlezing van de akte geen prìjs te stellen,
lrlrlrl voor lrr:t verlijden een conceptakte te hebben ontvangen cn van
rl: nlrr:rrd val de akte te hebben kennis genomen Dczc aktu is
lrr:¡r¡r¡l¡l v1¡¡¡1¡1,1s¿rn en onmiddellijk daarna onderlekcltrl, cr;rsl rklol
rIr r:orrr¡rirrarrlen en vervolgens door mij, notaris, orn
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Namens Hanzevast capital nv:

De heer drs J H Wolters
Na het Atheneum-B te Warffum heeft de heer Wolters aan de
Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. ln 1 g9B was hij als mede-
initiatiefnemer bij de oprichting van (de rechtsvoorganger van)
Hanzevast capital in Nederland betrokken. De heer Wolters is sinds
de oprichting statutair d¡recteur. Vanaf 19gg is Hanzevast capital
begonnen met het introduceren van scheepsfondsen. Dit heeft in
2002 geresu (de rechtsvoorganger van)
Hanzevast S heeft Hanzevait Shipping in
2002 als eer ek fonds geÏntroduceerd
gebaseerd o

De heer mr. N A.J Broeijer
Na zijn studie rechten in Leiden heeft de heer Broeijer zijn opleiding
verder vervolgd aan de Emory University in Atlanta (VS). Hierna heeft
hij diverse functies vervuld bij Rabobank lnternational, onder meer
als Vice President Project Finance bij de Babobank in Dallas, Texas
(VS) Vanaf 2000 tot 2007 was de heer Broeijer werkzaam bij Fortis,
waarvan de laatste 5 jaar als Managing Director, Head of Global
Syndications Sinds mei 2007 is de heer Broeijer financieel directeur
van Hanzevast capital

Namens de Beherend Vennoot:

De heer G Dokter BSc MBA

begon
ps-

jachtbouwers op het gebied van inkoop, verkoop, engineering en
bouwmanagement. Na ruim vijftien jaar maahe de heer Dokier de
overstap naar de functie van algemeen directeur bij Wagenborg
Passagiersdiensten. Drie jaar later werd hij directeur Vlootbeheer
van Wagenborg Shipping in Delfzijl, een rederij met 140 schepen,
verantwoordelijk voor vlootmanagement, qual¡ty assurance en
crewmanagement. ijkheid werd bij deze
rederij "lnvestor in n dezelfde periode was
hij directeur van W naf 2002 is de heer
Dokter directeur van Hanzevast ShippÌng BV in Groningen en van de
beherende vennoten van alle vanaf juni 2002 in Nederland
opgerichte Hanzevast capital-scheepsfondsen. Zijn studie Master of
Business Administration behaalde hij in 1 996 aan de University of
Glasgow.

De heer [,4 J Meijer
Na zijn studie aan de HEAO in Leeuwarden heeft de heer Meijer als
project controlle¡'gewerkt bìi diverse scheepswerven. Daarna was hij
als manager algemene zaken bi.j een nieuwbouwwerf voor
zeeschepen verantwoordelijk voor het HRM beleid, het managen van
(europese) subsidietrajecten, waaronder ESF en Live, het milieu- en
arbobeleid en juridische zaken, Sinds april 2004 is de heer Meijer
werkzaam bij Hanzevast Shipping, vanaf 2006 als financieel
directeur.

50



Scheepsonds

Dlving Support VesEel CV

irl


