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Disclaimer

• Deze Beschrijvende Nota wordt uitgegeven door PwC Enterprise Advisory bv in samenwerking met 
het Management van BeeBonds SRL (het "Management") onder de hieronder uiteengezette 
voorwaarden voor het exclusieve gebruik door de personen tot wie het is gericht en hun adviseurs in 

verband met de obligatie-uitgifte ("Transactie") voor Royal Balconies of Menorca SL (hierna de 
"Vennootschap").

• Deze Beschrijvende Nota is uitsluitend bedoeld om de ontvanger te helpen bij het nemen van een 
besluit over het al dan niet verrichten van verder onderzoek naar het bedrijf. Het vormt geen 
professioneel advies en is niet bedoeld om de basis te vormen van een beslissing om in de 

Vennootschap te beleggen of aandelen van de Vennootschap te kopen.
• PwC, het management, hun respectieve adviseurs of een van hun respectieve bestuurders of 

werknemers of enige andere persoon geven geen enkele expliciete of impliciete verklaring of 
garantie met betrekking tot (i) de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze 
Beschrijvende Nota(ii) de nauwkeurigheid of volledigheid van de prognoses die zijn opgenomen in 

deze Beschrijvende Nota of enig ander document of informatie die op enig moment is verstrekt in 
verband met de voorgestelde Transactie van de Vennootschap, of enige andere informatie die is 

opgenomen in deze Beschrijvende Nota of enig dergelijk document dat ongewijzigd blijft na de 
publicatie ervan. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden PricewaterhouseCoopers en het 
Management, hun respectieve adviseurs of enige van hun respectieve bestuurders of werknemers 

en agenten geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor de gevolgen van uw handelen of dat 
van enige andere persoon die handelt of nalaat te handelen op basis van de informatie vervat in 

deze Effectennota of voor enige beslissing die op deze informatie is gebaseerd.
• Noch de ontvangst door een persoon van deze Beschrijvende Nota, noch enige informatie die hierin 

is vervat of nadien is verstrekt of meegedeeld aan een persoon in verband met de door de 

Vennootschap voorgestelde Transactie vormt, of zal worden geacht te vormen, het verstrekken van 
beleggingsadvies door PwC aan een dergelijke persoon. Elke dergelijke persoon moet zijn of haar 

eigen onafhankelijke beoordeling maken van de verdiensten van een belegging in de Transactie in 
de Vennootschap en moet zijn of haar eigen professioneel advies inwinnen.
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Een obligatie-uitgifte in het kader van de herfinanciering van 
een vastgoedproject in Spanje

Août 2022
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Kerncijfers

Kost per m² 

bruto geschat

€1,125

Inkomst per m² 

netto geschat

€3,636

Aantal

appartementen

32

Geschatte totale 

kost

12,11MEUR

Geschatte

omzet

16,1MEUR

Geschatte marge 

(%Omzet)

24.75%

%

Het project

Obligatie-uitgifte : 2,5MEUR – 4,25MEUR

Jaarlijkse rentevoet : 10%

Investeringshorizon: 2 jaar

Garantie :

1. Op de datum van uitgifte, tweede pandrecht op 100% van de aandelen van
Royal Balconies of Menorca, dat een eerste pandrecht wordt op 100% van

dezelfde aandelen zodra de eerste obligatie-uitgifte is terugbetaald.

2. Op de datum van uitgifte, tweede pandrecht op de verkoopprijs van de
appartementend, dat een eerste pandrecht wordt op dezelfde verkoopprijs zodra

de eerste obligatie-uitgifte is afgelost: de betaling van de aanbetalingen en de
aankoopprijs bij levering door de kopers zijn verpand ten gunste van de

investeerders.

Het project

• De Azur Estates groep, via de SPV (Special Purpose Vehicle) Royal Balconies

of Menorca, wil een obligatielening van 4,25MEUR uitgeven via het platform
Beebonds voor het Arenalbeach project, een appartementencomplex met 32-

eenheden op het eiland Menorca.

• Het doel van deze obligatie-uitgifte is enerzijds de terugbetaling van een
eerdere obligatielening en de rente daarop (2,5 miljoen euro), en anderzijds de

groep in staat stellen zich op andere projecten te positioneren.

• De Azur Estates Group is volledig in handen van Roberto Bergonzi (100%), een

vastgoedexpert die in de afgelopen 40 jaar in totaal 44 projecten heeft voltooid,

waarvan sommige tot 323 eenheden omvatten.

Arenalbeach – Beschrijvende Nota 
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Voorstelling van het team

Alfredo is al 23 jaar lid van Garrigues Abogados y Asesores Tributarios in Valencia
en Alicante als fiscaal en juridisch adviseur. Gedurende 10 van deze 23 jaar was

Alfredo Tax Partner, gespecialiseerd in fusies, overnames, herstructureringen en

spin-offs, met specifieke expertise in de internationalisering van Spaanse
bedrijven.

In 2016 nam hij de beslissing om zich bij Azur Estates aan te sluiten als Managing

Director om te helpen bij de organisatie en voorbereiding van de

expansiestrategie van de groep langs de Middellandse Zeekust en de Balearen.

Ettelbruck

Luxembourg

Sinds 1980 is Roberto actief in vastgoedinvesteringen en -ontwikkeling. Met
meer dan 40 jaar ervaring, voornamelijk in Spanje maar ook in Frankrijk, Italië en

Canada, is Roberto verantwoordelijk geweest voor de bouw van meer dan 3000
eigendommen. Hij is actief betrokken geweest bij de aankoop en ontwikkeling

van gronden, met inbegrip van bestemmings- en infrastructuurprojecten, maar ook

omzettingen naar residentieel gebruik.

Als oprichter van de Azur Estates Group heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan in
alle aspecten van de ontwikkelingscyclus, waarbij hij toezicht hield op alle

aspecten van grondverwerving, marktanalyse, administratieve en juridische

structuur, evenals het toezicht op en de coördinatie van architecten, ingenieurs,
landmeters, notarissen en financiële partners.

Roberto Bergonzi – Chairman, CEO Alfredo Pérez Garcia – Managing Director

Arenalbeach - Note descriptive Août 2022
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Azur Estates, ervaren vastgoedontwikkelaar op de Balearen

Ettelbruck

Luxembourg

Voorstelling van de door Azur Estates ontwikkelde projecten

Vadella Beach – Ibiza Vadella Hills – Ibiza

• Azur Estates1 is een vastgoedontwikkelaar waarvan de maatschappelijke

zetel is gelegen in het GroothertogdomLuxemourg.

• Actief in de residentiële sector dichtbij de Middellandse Zee, en meer

specifiek op de Balearen, bezit de groep kantoren in Alicante, Ibiza, Menorca

en Marbella.

• Azur Estates ontwikkelt projecten op deze eilanden sinds vele jaren, bouwt aan

haar merk, haar bekendheid, maar ook aan haar positie in de sector, waardoor
zij vastgoed van hoge kwaliteit in de wacht kan slepen dat gewoonlijk door

andere investeerders over het hoofd wordt gezien.

• Sinds meer dan 40 jaar, heeft de onderneming 44 projecten opgeleverd,
waarvan sommige tot 323 eenheden omvatten.

• De ontwikkelaar concentreert zich op het high-end segment en hij is gewend
samen te werken met deskundige partners om het team samen te stellen dat

het best beantwoordt aan de behoeften van het project.

• Voor de architectuur, de engineering en het beheer van het project, geeft Azur
Estates de voorkeur aan haar interne structuur, terwijl het ontwerp en de bouw

systematisch worden gedelegeerd aan gerenommeerde en erkende partners.

Emplacement Unités Description 

1980 -1990
Torrevieja

Orihuela
279

Appartements      (189)

Maisons de ville   (90)

1990 -2000
Torrevieja

Guardamar
577

Appartements      (364)        Complexe Miramar   (40)

Maisons de ville   (120)        Duplex                      (40)

Villas                     (13)         

2000 -2010

Benijófar           Elche             Torrevieja     

Santa Pola        Mazarrón     Ibiza

Campillo           Cartagena     Cartagena

    

838

Appartements       (430)       Villas                          (38)        

Maisons de ville    (359)       Villas jumelées          (10)

Bed & Breakfast    (1) 

2010 -2020
Ibiza                  Canada

Minorque 148
Appartements       (141)

Villas                      (7)
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1Merknaam van de groep voor de vastgoedontwikkeling. Vereenvoudigd organigram van de groep op pagina 16.
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Voorbeelden van projecten ontwikkeld door Azur Estates

Residentie van 64 hedendaagse luxueuze appartementen verdeeld over 4

verdiepingen op Ibiza, met:

• Handelseenheden

• Garages

• Bergruimtes

• Terrassen

De 23 eeheden zijn gelegen in de residentiële zone van Cala Vadella, in de stad

Ibiza, op een steenworp afstand van een rustig strand en een baai. Vadella Views
biedt fantastische woningen:

• Omringd door grote terrassen met een adembenemend uitzicht op Cala Vadella

en de zonsondergang

• Met één à 3 slaapkamers per eenheid

• Met elk een terras van minstens 18 m²

Vadella Hills - Lopend

Vadella Views - Lopend

ArenalBeach – Beschrijvende Nota Août 2022
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Een obligatie-uitgifte voor de bouw van een appartementencomplex 
van 32 eenheden op het eiland Menorca

Ettelbruck

Luxembourg

Voorstelling van het project ArenalBeach

• Appartementencomplex van 32 eenheden in opbouw (naar schatting voor 40% 

voltooid) op grond gelegen 4 Avenida s’Arenal te Arenal d’en Castell.

• Het zal worden uitgerust met 38 parkeerplaatsen, individuele garages en 

bergruimten, een overloopzwembad met uitzicht op zee, een fitnessruimte, een 
spa, een businesscentrum en een kinderspeelplaats. Het gebouw bestaat uit 5 

verdiepingen en zal bestaan uit:

• 14 eenheden met 3 slaapkamers en 2 badkamers

• 4 eenheden met 1 slaapkamer en 1 badkamer.

• 14 eenheden met 2 slaapkamers en 2 badkamers

• Het complex is ideaal gelegen op minder dan 250 meter van het strand, dat

plage, die kan worden bewonderd vanaf de balkons of het zwembad. 

De context

• De Azur Estates-groep richtte de SPV Royal Balconies SL naar Spaans recht op,

die het terrein kocht waarop de bouw reeds was begonnen.

• Royal Balconies reactiveerde vervolgens de bouwvergunning die enkele jaren

eerder was vervallen. De aankoop van het terrein werd gefinancierd met

voorschotten van de aandeelhouders en een obligatielening die in september 2022
moet worden terugbetaald.

• De onderneming wenst een obligatie-uitgifte te doen via het Beebonds-platform
en 4,25MEUR op te halen om de:

• Terugbetaling van het saldo van de obligatielening en de rente voor een

totaalbedrag van 2,5MEUR

• De groep in staat stellen zich op andere projecten te positioneren

• De Beebonds-obligaties zullen na 2 jaar terugbetaald worden en de jaarlijkse
interest zal 10% bedragen,

• Op de datum van uitgifte, tweede pandrecht op 100% van de aandelen van Royal

Balconies of Menorca, dat een eerste pandrecht wordt op 100% van dezelfde
aandelen zodra de eerste obligatie-uitgifte is terugbetaal

ArenalBeach – Beschrijvende Nota Augustus 2022
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Airport 25km                     Golf Son Parc Menorca 20km

Strand d'en Castell 200m                       Arenal beach Club 250m 

Port Mahón 20km

32 appartementen aan de rand van een beschermd paradijs op 
het eiland Menorca

ArenalBeach – Beschrijvende Nota 
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ArenalBeach –Woonwijk in de gemeente ES MERCADAL

Project ArenalBeach Beschrijving van het project

• De 32 appartementen zullen een oppervlakte hebben van 80m² tot 234m².

• Het project beslaat in totaal 5.200 m² bruto en 4.425 m² netto

• Het complex is gebouwd op 5 verdiepingen, met brede terrassen en

gemeenschappelijke ruimtes zoals:

• Speelruimte

• Speelplaats

• Sportzaal

• 5 handelszaken, tevens open voor het publiek, die het project zal

vervolledigen.

• De woningen op de bovenste verdieping krijgen een privé-zwembad en solarium.

• Azur Estates heeft in juli 2022 één verkoop afgerond (€350k) waarvoor 40%
(€140k) is betaald. Drie verkopen zijn in afwachting van hypotheekaanvaarding.

• Er zal een beheersysteem voor de korte termijnverhuur van de eigendommen

worden opgezet, zodat de eigenaars een rendement op hun investering kunnen

krijgen.
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Fondsenwerving via 
BeeBonds
Obligatie-uitgifte

Hervatting en afwerking van de bouw van de appartementen

Voortgang van het project

Terugbetaling van 
de BeeBonds-

investeerders

FY23FY22FY21 FY24

Verkoop van de appartementen

Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4

FY25

Terugbetaling van de 1ste 
obligatie-uitgifte

Q2Q1 Q3 Q4

Vernieuwing van 
de 

bouwvergunning

Aankoop van de 
grond

Q2Q1 Q3 Q4

Ondertekening van het 
contract met de 

bouwonderneming

Opgeleverd project

1ste fondsenwerving via een
spaanse intermediair
Obligatie-uitgifte

Augustus 2022
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Menorca, de kalmte in volle Middellandse Zee
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Voorstelling van Menorca

• Het eiland Menorca biedt superieur vastgoed tegen een betaalbare prijs.

• Menorca is makkelijk bereikbaar via zijn internationale luchthaven en ligt op zo’n 2
uur van Brussel, Antwerpen of Parijs. Het is mogelijk het eiland te bereiken met de

auto, via ferries, zoals bvb vanaf Barcelona.

• Het eiland is een ongerept natuurreservaat, waarvan het grootste deel niet
bebouwd mag worden. Bovendien wordt de bouw beperkt om het natuurlijke

landschap in stand te houden. Dit maakt het voor eigenaars gemakkelijk om hun
eigendommen te verkopen, aangezien het aanbod van nieuwe eigendommen

beperkt is.

• De vastgoedmarkt is na de crisis van COVID-19 sterk gestegen, het aantal
transacties is verveelvoudigd (+66% tussen 2019 en 2021)1 , en de prijzen stijgen.

• Het verlenen van bouwvergunningen met vakantieverhuurvergunning is aan
beperkingen onderworpen² , wat heeft geleid tot een stijging van de

verkoopprijzen van gebouwen die de vergunning al hebben.

• Het toerisme op Menorca is betrekkelijk stabiel, wat een positieve invloed heeft
op de levenskwaliteit van de inwoners, maar ook op de kwaliteit van het verblijf

van de toeristen.

• Het eiland is gespaard gebleven van massatoerisme, en geniet van een klimaat

dat vergelijkbaar is met dat van Zuid-Frankrijk. Het staat bekend om zijn kalme

turquoise water, witte stranden, donkergroene bossen; een mix van kleuren die
zijn sporen nalaat.

1 https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/
2 https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/

https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/
https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/
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Vereenvoudigde juridische structuur en financiering van het 
project ArenalBeach
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Roberto Bergonzi

Royal Balconies of 
Menorca SL

(Esp.)

Arnor Investments    
S.A.                

(Lux.)

100%

.

Emissie : 

4,25MEUR

Rente

10%

1. Arnor Investments S.A. is de holdingmaatschappij van de Azur Estates groep.

Het is volledig in handen van Roberto Bergonzi en heeft belangen in een aantal
vastgoedprojecten.

2. Arnor Investments houdt de SPV geregistreerd onder de benaming Royal

Balconies of Menorca SL. De SPV werd opgericht in 2021 voor het project
ArenalBeach. Het aandelenkapitaal bedroeg in juni 2022 €3k.

3. MED REIT is een entiteit van de Azur Estates groep, waarvan 38,77% in
handen is van Royal Balconies of Menorca SL, 51,84% van Arnor Investments

S.A., terwijl de resterende 9,39% in handen is van derden. Deze entiteit fungeert

hoofdzakelijk als financieringsmaatschappij voor de Azur Estates groep.

4. De directie wenst een obligatie-uitgifte te doen via Beebonds voor een

bedrag van 4,25MEUR. De rente zal 10% per jaar bedragen. Deze obligatie-
uitgifte zal (i) de vorige obligatie-uitgifte terugbetalen, (ii) de rente op de obligatie

terugbetalen en (iii) de voorschotten van de aandeelhouders terugbetalen. Het

management verwacht de investeerders in Q3 2024 (na 2 jaar) terug te betalen.

CommentaarVereenvoudige juridische structuur en financiering

SPV

Investeerders via het platform 

Lening aan de SPV
Door de SPV betaalde rentevoet
Aandeel in het kapitaal

Aandeelhouder

Groupe Azur Estates

1

2
3

2

3

Andere vastgoed
projecten

100%

1

MED REIT
(Esp.) 

38,77%

51,84%

4

Andere investeerders
9,39%

SPV

4
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Een rendabel project met aantrekkelijke marges 
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Geschatte uitgaven

16,09MEUR
Omzet

12,65MEUR
Projectkosten

3,44MEUR
Geraamde marge

De gedetailleerde haalbaarheidsstudie is 

beschikbaar in de bijlagen

€

• De grond werd gekocht in Q1 2021 voor 2.8MEUR.

• De werkzaamheden zijn begonnen en er is een contract getekend met een
aannemer voor een bedrag van 4,3MEUR. Bovendien zijn sommige materialen

voor een bedrag van €428k vooruitgekocht, om de risico's in verband met de

aanzienlijke stijging van deze kosten in de huidige omstandigheden van de
bouwmarkt te beperken. Het management voorziet in een extra buffer van

1,2MEUR om zich in te dekken tegen onvoorziene gebeurtenissen.

• De Beebonds-lening van 4,25MEUR met jaarlijkse rente van 10% resulteert in

een totaal aan te betalen rente van €850k over de 2 jaar. De uitgiftekosten zullen

€255k bedragen (6% van het uitgegeven bedrag).

• De afzonderlijke appartementen zijn getaxeerd door CBRE, wat leidt tot een

totaal van 15,52MEUR . Op basis van haar ervaring is het management echter
van mening dat de appartementen voor een hogere prijs van 16,09MEUR kunnen

worden verkocht.

• Het bouwcomplex zal een totale bruto oppervlakte halen van 5,197m² voor een
totale netto oppervlakte van 4,425m².

• De bouwkosten voor de afwerkzaamheden zijn geraamd op €1,125/m² bruto.

• De verkoopsprijzen van de appartementen zijn dus geraamd op €3,636/m² netto.

• De prijs van elk appartement en de samenstelling ervan zijn gedetailleerd in de

bijlage.

Commentaar op de schattingenGeschatte opbrengsten
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Business Plan 
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Business plan ArenalBeach 2022-2024 

• De verdeling van de verkoop in de tijd is door de directie bepaald op basis van hun

ervaring. Normaliter ontvangt de ontwikkelaar 20% van het bedrag op het moment
van de verkoop, nog eens 20% zodra het project een voortgangsstadium van 40%

heeft bereikt en 60% bij de oplevering. Aangezien ArenalBeach al voor meer dan

40% is voltooid, ontvangt de onderneming 40% bij de verkoop en de rest bij de
oplevering.

• Terugbetaling van de 1ste obligatie-uitgifte en de interesten dankzij de BeeBonds-
uitgifte.

• Bij de uitgifte van de BeeBonds zal de emittent 425k euro op een escrowrekening

blokkeren om de beleggers in Beebonds hun eerste coupon te garanderen.

• De terugbetaling van de voorschotten van de aandeelhouders (2,13MEUR) zal

slechts plaatsvinden op het einde van het project, in Q3-2024.

• De kaspositie van de SPV op 30/06/2022 is €2k.

5

2

3

4

1

2

3

4

1

5
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Geschatte uitgaven Geschatte opbrengsten
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en K€ Montant

Charge foncière 2,866,427

Achat du terrain et coûts directement liés 2,785,892

Permis de construire 80,535

Coûts de la construction 5,974,058

Construction 5,974,058

Frais d'architecte 294,531

Frais d'architecte studio 1,277

Projet d'urbanisatisme 1,039

Parcellement 359

Frais d'architecte projet et exécution 287,263

Etude de sureté 4,593

Gestion de projet 399,424

Project management 26,360

Frais de gestion technique 373,064

en K€ Montant

Ventes 16.090.000

Appartements 16.090.000

Chiffre d'affaire 16.090.000

Marge prévisionnelle 3.982.829



Detail van het project ArenalBeach

Lijst van de appartementen

Bâtiment Étage N° Bloc Chambre(s) Salle(s) de bain Prix 

1 Alga 1 1 285.000 €

2 Alga 1 1 275.000 €

3 Alga 1 1 270.000 €

4 Alga 1 1 270.000 €

5 Alga 2 2 350.000 €

6 Alga 2 2 350.000 €

7 Alga 2 2 350.000 €

8 Alga 2 2 350.000 €

9 Ancora 2 2 350.000 €

10 Ancora 2 2 350.000 €

11 Ancora 2 2 350.000 €

12 Ancora 2 2 350.000 €

13 Albatros 3 2 495.000 €

14 Albatros 3 2 475.000 €

15 Albatros 3 2 490.000 €

16 Albatros 3 2 495.000 €

17 Albatros 3 2 475.000 €

18 Albatros 3 2 490.000 €

19 Albatros 3 2 565.000 €

20 Albatros 2 2 595.000 €

21 Albatros 3 2 545.000 €

22 Albatros 3 2 545.000 €

23 Albatros 2 2 595.000 €

24 Albatros 3 2 565.000 €

25 Albatros 3 2 780.000 €

26 Albatros 2 2 700.000 €

27 Albatros 2 2 700.000 €

28 Albatros 3 2 750.000 €

29 Albatros 3 2 750.000 €

30 Albatros 2 2 700.000 €

31 Albatros 2 2 700.000 €

32 Albatros 3 2 780.000 €

16.090.000 €Total

Alga 

Ancora 

Albatros

-2

-1

0

1

2
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Jaarrekening (niet-geauditeerd) van Royal Balconies of 
Menorca SL

Balans  
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