
BeeBonds zet zich op de kaart in Luxemburg

BeeBonds, het door de FSMA erkende Belgische crowdlendingplatform, biedt beleggers de gelegenheid om te
participeren in de bouw van een residentieel vastgoedproject in Luxemburg-stad. De drie toekomstige residenties
zijn perfect gelegen op het plateau van Kirchberg, op een steenworp van de Europese wijk en het zakencentrum
van de Luxemburgse hoofdstad.

Joël Duysan, CEO van BeeBonds: "Zowel in Luxemburg als in België zijn beleggers op zoek naar alternatieve,
lokale en rendabele beleggingsopportuniteiten. Wij willen inspelen op die verwachtingen en hoogstaande
projecten aanbieden, die toegankelijk zijn via ons crowdlendingplatform. Het residentiële project 'Carrières 10'
luidt het begin in van onze doorbraak in Luxemburg, waar we de interesse willen opwekken van lokale beleggers,
family offices, private banks en fiduciaires."

Het fonds zal tussen 23 februari en 4 maart 2021 zijn kapitaalronde organiseren. De bedoeling is om maximaal
1,2 miljoen euro op te halen, die worden ontleend voor een periode van 3 jaar, met een jaarlijks rendement van
9%.

Particuliere beleggers en rechtspersonen worden uitgenodigd om te participeren in het vastgoedproject 'Carrières
10' van de Luxemburgse vastgoedpromotiemaatschappij CIAS SARL.  Het SPV CARRIERES 10 SARL werd
speciaal opgericht voor het project en is voor 100% in handen van CIAS.

De vennootschap CIAS zal instaan voor de vastgoedpromotie en de vennootschap MaçonLux voor de
bouwwerken.  Aan het roer van deze twee vennootschappen staat hun oprichter Antonio Da Silva, een
doorgewinterde aannemer die op twintig jaar tijd al meer dan vijftig vastgoedprojecten heeft gerealiseerd in
Luxemburg. Hij richtte in 2018 zijn eigen vastgoedpromotiefirma op, en heeft reeds 25 projecten op zijn actief
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staan met een omzet van 71,8 miljoen euro.

Dankzij deze opzet kan hij het volledige project in handen houden en de kosten en termijnen controleren. Dankzij
zijn ruime ervaring in de vastgoedsector en grondige kennis van de Luxemburgse vastgoedwetgeving zijn de
projecten die hij mede heeft gerealiseerd erg succesvol geweest. De kapitaalronde die BeeBonds organiseert
komt bovenop de banklening van 2,5 miljoen EUR die werd toegekend door de Banque de Luxembourg en de
200.000 EUR die de ontwikkelaar van het project, CIAS, heeft ingebracht

De details van het vastgoedproject

Het project 'Carrières 10' is perfect gelegen, aangezien hartje Europese wijk en het zakencentrum op een
steenworp afstand liggen: het terrein is gelegen in een rustige straat (10 rue des Carrières), op het plateau van
Kirchberg dat uitkijkt op de historische wijk van Luxemburg-stad.

Het gebouw dat er momenteel staat, zal worden afgebroken om er drie residenties te bouwen. Elke residentie
omvat vier appartementen met terras (in totaal 640m²), evenals twee overdekte parkeerplaatsen, d.w.z. twaalf
appartementen en zes overdekte parkeerplaatsen.

Kleine appartementen - zeldzaam en populair in Luxemburg - worden verkocht aan 12K€ per m². Overdekte
parkeerplaatsen worden verkocht voor 60.000 euro per stuk. De totale verkoopopbrengst wordt geraamd op 8,4
miljoen euro.

Antonio Da Silva, gedelegeerd bestuurder: "In Luxemburg werkt de verkoop van appartementen op plan (VEFA)
beter dan de verkoop van bestaande gebouwen, omdat kopers van appartementen onder VEFA profiteren van
een verlaging van de btw en registratierechten. Van zijn kant moet de aannemer ten minste 70% van het project
hebben verkocht alvorens met de bouw te beginnen. Zodra dit quotum is bereikt, worden de aankoopaktes
ondertekend en wordt de eerste betaling van de verkoop vrijgegeven (40% voor dit project). De resterende
middelen worden vervolgens vrijgemaakt naarmate de werken vorderen. Wij hopen 100% van het project
"Carrières 10" te verkopen vóór de start van de bouw in het derde kwartaal van 2022."

Beleggers die gebruik maken van het BeeBonds-platform zullen hun lening in het eerste kwartaal van 2024
terugbetaald krijgen wat de ontwikkelaar één jaar de tijd geeft om alle appartementen te verkopen voordat hij de
beleggers moet terugbetalen.

BeeBonds meent dat, gezien de verwachte rentabiliteit van het project, een percentage van 9% kon worden
toegepast.

Een ticket om in te stappen in de kapitaalronde bedraagt 1.000 euro. Geïnteresseerde beleggers vinden alle
praktische informatie op de website van BeeBonds: www.beebonds.com
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