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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 zij is gericht en hun adviseurs in 
verband met de obligatie-uitgifte ("Transactie") voor Mantra Cannes SAS (de "Emittent").

• De analyse van het Project door PwC en de opstelling van de Beschrijvende Nota omvatten geen 
evaluatie of aanbeveling over de vraag of de Obligaties moeten worden belegd of gekocht. PwC 
heeft zich uitsluitend gebaseerd op de door de Emittent verstrekte informatie en is niet 
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. De Emittent is als enige 
verantwoordelijk voor de informatie in deze Beschrijvende Nota . Het project gaat gepaard met 
commerciële, financiële en operationele risico's waarvoor PwC geen verantwoordelijkheid draagt. 
Het is evenmin de verantwoordelijkheid van PwC om eventuele onnauwkeurigheden in de verstrekte 
informatie te corrigeren of mee te delen aan beleggers, mocht PwC daar in de toekomst kennis van 
krijgen. Het feit dat de Beschrijvende Nota door de Emittent of BeeBonds aan beleggers ter 
beschikking wordt gesteld, betekent niet dat PwC een klantenrelatie aangaat met dergelijke 
beleggers of dat PwC enige verantwoordelijkheid aanvaardt ten aanzien van dergelijke beleggers. 
Bovendien is het niet de rol van PwC om met de Emittent verbonden ondernemingen te beoordelen.

• Noch de ontvangst van deze Beschrijvende Nota door een persoon, noch enige informatie hierin 
vervat of vervolgens verstrekt of medegedeeld aan een persoon in verband met de voorgestelde 
Transactie van de Emittent, vormt, of wordt geacht te vormen, het verstrekken van beleggingsadvies 
door PwC aan een dergelijke persoon. Elk van deze personen moet zijn of haar eigen onafhankelijke 
beoordeling maken over het al dan niet investeren in de Transactie en moet zijn of haar eigen 
professionele advies opvolgen.
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Synthese
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Het project

Een obligatie-uitgifte bestemd voor de financiering van de renovatie 
van een oude hoeve in 8 woningen en 3 winkeleenheden

Kerncijfers van het project 

%
Obligatie-uitgifte : €0.6M - €1.5M

Jaarlijkse bruto interest: 9%

Investeringshorizon : 3 jaar

Hypotheekgarantie van eerste rang verleend door de Emittent, 
zoals beschreven in de Informatienota.

• Het Franse bedrijf, SAS Mantra Cannes, wil een obligatie-uitgifte van 1,5 
miljoen euro doen via het BeeBonds-platform om de renovatie van een 
hoeve in verschillende percelen te financieren. 

• Het project is gelegen in Versigny, een landelijk dorp op amper 29km van 
de luchthaven van Roissy.

• Het project wordt geleid door Marylaure Garcia-Tressel. Zij komt uit een 
familie van vastgoedondernemers gespecialiseerd in de renovatie van 
historische panden. Ze heeft al een eerste project uitgevoerd om een 
luxe appartement in Parijs te renoveren.

Kenmerken van de obligatie-uitgifte 

Business plan 

* Netto opbrengst/m² ; Bruto kost/m² (de bruto m² zijn geraamd– wij 
schatten dat de netto m² gemiddeld van tot 85% zijn van de bruto m²)

Opbrengst per m² 
handel 

€2,517
Opbrengst per 
m² woningen 

€3,289 Totale geraamde 
kost 

€7M

Geraamde 
omzet

€8,9M
Geraamde marge 

(%Omzet)

20,8%

Totale netto m²

2,861 m²€1,526
Kost per m² 

handel

Kost per m² 
woningen 

€1,251
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Voorstelling van het project « Les 
jardins au cœur du Village »
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« Les jardins au cœur du Village », een landelijk renovatieproject in de 
nabijheid van Parijs

Project « Les Jardins au cœur du Village » Beschrijving van het project 

• Het project bestaat uit de renovatie van een oud hoevecorps. Na de 
werken zal het bestaan uit 11 kavels, waarvan 8 woningen en 3 
handelseenheden.

• Het project is gelegen in Versigny (60440), een dorp met een gezellige 
sfeer, gelegen op 30 minuten van de luchthaven Roissy-Charles de 
Gaule. Het dorp biedt de voordelen van het platteland terwijl het dicht bij 
Parijs en andere attracties zoals Disneyland Parijs, Parc Astérix...

• Het complex beslaat 4.528 m². Het doel van het project is een 
milieuvriendelijke ruimte te creëren. Alle accommodaties en 
handelsruimten zullen namelijk voldoen aan de nieuwste milieunormen. 

• De vennootschap SAS Mantra Cannes, onlangs opgericht, wenst een 
nieuw renovatieproject te verwezenlijken in Versigny, in opvolging van een 
eerste project in de Parijse regio door haar manager, Marylaure 
Garcia-Tressel.

• Dankzij haar eigen middelen, heeft de onderneming de hoeve al kunnen 
aankopen voor €1.2M. 

• Teneinde deels de renovatiewerken te financieren (voor het geheel van de 
loten) die in januari 2023 (€1.7M) zouden starten, wenst de onderneming 
een obligatie-uitgifte uit te geven via het BeeBonds platform voor een 
bedrag van €1.5M terugbetaalbaar in Q4 2025. 

• Vervolgens zullen de specifieke werken voor elk perceel (€3M) worden 
gefinancierd naarmate zij worden verkocht. 
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« Les jardins au cœur du Village », een landelijk renovatieproject in de 
nabijheid van Parijs
Beschrijving van de kavels

• Het project zal bestaan uit 11 kavels : 8 woningen en 3 handelsruimten 
(lot 7bis, 9 en 10).

• Elk woningeenheid zal beschikken over een tuin en een parking en zal 
worden uitgerust met een domoticasysteem voor het beheer van 
elektriciteit en geconnecteerde toestellen. 

• Het project wil een milieuvriendelijke en eigentijdse ruimte creëren. De 
huizen zullen voldoen aan strenge specificaties inzake milieunormen.

• Elk perceel heeft zijn eigen zwembad. Sommige hebben ook een putting 
green en andere een wijnkelder. 

• Elke kavel kan worden ingericht met lokale en artisanale kunstwerken, 
volgens de wensen van de klant.

• Conciërge, gasthuisbeheer en Airbnb diensten zullen beschikbaar zijn. 

• Er komt ook een restaurant met terras (kavel 10). Er zullen extra 
parkeerplaatsen komen. 

• De woonoppervlakte van de kavels varieert tussen 108 m² en 408 m² 
netto.

Elk lot wordt beschreven in bijlage

266 m²

408 m²
108 m²

188 m²
317 m²

364 m²

250 m²

228 m²

250 m²

250 m²

232 m²
Lot N° 9

*De m² vertegenwoordigen de 
woonoppervlakte
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Q3 Q4Q2Q1FY24

Q2Q1 Q3 Q4

FY23FY 22

Projectvoortgang in de komende jaren

Aankoop hoeve

Uitgifte 
obligaties 
BeeBonds

FY25

Q1 Q2 Q3 Q4

Q3 Q4Q2Q1

Verkoop lot 10

Verkoop 
loten 3 en 4

Verkoop lot 
5 en 7

Verkoop lot 9

Begin werken lot 10

Begin werken 
lot 3

Begin werken lot 4 et 
5

Begin werken lot 7

Begin werken lot 9

Terugbetaling 
van de 
BeeBonds 
obligaties

Q1

Verkoop loten 
1, 2, 6 en 8

Begin werken lot 1, 
2, 6 en 8

Verkoop lot 
7bis

Begin werken 
lot 7bis

Begin van de 
algemene 
renovatie-werken (alle 
loten)
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Versigny, een historisch plattelandsdorp dicht bij de bedrijventerreinen 
en de luchthaven van Roissy

• Het dorp Versigny is ideaal gelegen, in de Oise, in de buurt van belangrijke 
handelsgebieden.

• Versigny heeft de voordelen van een landelijk kader in de nabijheid van de 
hoofdstad. Men kan er dus genieten van het platteland, terwijl men zich 
slechts op 29km van de luchthaven van Roissy bevindt en op 53 km van 
Parijs.

• Met zijn 14,5 km² en zijn 395 bewoners, wordt het dorp bediend door een 
openbaar vervoernetwerk en heeft ook twee scholen en supermarkten in de 
buurt.

• In de buurt van Versigny zijn ook enkele van de belangrijkste Franse 
toeristische attracties zoals Parc Astérix (25 km) en Disneyland Parijs 
(50 km). 

• Het kasteel van Versigny ligt in het hart van de Valois. De schoonheid van 
de site is te danken aan de architecturale wijzigingen die in de loop van de 
19e eeuw werden aangebracht en wordt versterkt door de aanwezigheid 
van een landschapspark en de rivier de Nonette. 

https://www.annuaire-mairie.fr/mairie-versigny-60.html

Centre du village de Versigny

Chateau de Versigny

Aéroport Roissy 
(29km)

Versigny
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Voorstelling van de projectdragers
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Mantra Cannes SAS, een ambitieuze vastgoedontwikkelaar

Voorstelling van het bedrijf Project gerealiseerd door Mevr Garcia-Tressel 
(rehabilitatie van een luxe appartement in Parijs)

• Mantra Cannes Société Anonyme Simplifié (SAS) is een 
vastgoedontwikkelaar waarvan de maatschappelijke zetel in de gemeente 
Vallauris is gelegen in Frankrijk. 

• De onderneming is actief in de ontwikkeling van vastgoed sinds augustus 
2021, en gespecialiseerd in de aankoop, verbouwing en verkoop van 
erfgoed.

• De onderneming wordt beheerd en voor 100% eigendom van Mevr 
Marylaure Garcia-Tressel, die komt uit een familie van ervaren 
ondernemers die actief zijn in de vastgoedwereld. 

• De manager van Mantra Cannes SAS heeft al een eerste project 
afgerond voor de renovatie van een luxe appartement in Parijs. Dit project 
werd uitgevoerd binnen een dochteronderneming die in 2023 in Mantra 
Cannes SAS moet worden geïntegreerd. De emittent bevestigde ons dat 
deze entiteit momenteel een lege huls is met weinig positief eigen 
vermogen. 
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Een bedrijf omringd door een familie met ervaring in het beheer van 
grote vastgoedprojecten
Voorstelling van de omgeving van Mevr Garcia-Tressel Reeds verwezenlijkte projecten door Propriétés & Co.

• Mevr Garcia-Tressel komt uit een familie van ervaren ondernemers die 
sinds vele jaren actief zijn in de vastgoedwereld.

• Jean-Christophe Tressel, vader van Mevr Garcia-Tressel, beheert de 
onderneming Propriétés & Co. Met verschillende medewerkers eveneens 
actief in de vastgoedsector. 

• Het doel van deze onderneming is de rehabilitatie van historische plaatsen 
en de ontwikkeling van toeristische (hotels en toeristische complexen). 

• De onderneming is actief in meerdere landen : Frankrijk, Engeland, Spanje 
en Zwitserland. 

• Sommige projecten zijn uitgevoerd met grote internationale bedrijven zoals 
Euro Disney Resort Paris en Marina Resort Developments.

Mas Terra Incognita, 
Frankrijk

Four Valley Ski Resort, 
Zwitserland

Porto Pisa, Italie

Renovatie van de 
Marina

150,000 m²

Bouw van 9 chalets en 64 
appartementen

Renovatie van een 
wijngaard 

700m²
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Projecten in uitvoering door Propriétés & Co.

Château de Roches Fleuries, 
Lézignan-la-Cèbe

Château la Redorte, 
Minervois

Lux* Resort and Hôtel, 
Marseillan

• Restauratie van een 19de eeuws kasteel 

• Eigendom van 20.000 m².

• Dichtbij Lézignan-la-Cèbe, een dorp in het 
zuiden van Frankrijk dat bekend staat om 
zijn wijnen.

• Toeristisch complex met zeezicht omringd 
door wijngaarden 

• Eigendom van meer dan 41.000 m²

• Volledige renovatie van Château de la 
Redorte en zijn wijngaard.

• Het kasteel is gelegen langs het « Canal du 
Midi « in Zuid-Frankrijk 

• Eigendom van meer dan 24.000 m²

Te koop Project in 
voltooiing (2024) Te koop
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Financieel plan &  Financieringsbehoeften
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Het bedrijf wil een obligatie van 1,5 miljoen euro uitgeven om de start 
van de eerste renovatiewerkzaamheden te financieren.
Juridische structuur en financiering Commentaar

Ettelbruck

Marylaure 
Garcia-Tressel

SAS Mantra 
Cannes

Kapitaal : 
€1.2M

Investeerders via het platform 

Lening aan de ontwikkelaar
Interest betaald door de ontwikkelaar

Aandeelhouder

Uitgifte: 
€1,5M

• De onderneming is opgericht naar Frans recht en is volledig in handen van 
Marylaure Garcia-Tressel. Het is opgericht in augustus 2021. 

• Dankzij het eerste project van Mevrouw Garcia-Tressel kon een 
bruto-exploitatiemarge van 1,35 miljoen euro worden gerealiseerd, 
waarvan 1,2 miljoen euro werd ingebracht als kapitaal in de onderneming 
SAS Mantra Cannes voor dit project.

• Dit bedrag werd gebruikt voor de aankoop van de boerderij. Daarnaast is 
400K bijgedragen via een renteloze aandeelhouderslening.

• De onderneming heeft voor dit project geen banklening afgesloten.

• Zij wenst een obligatie-uitgifte te doen voor een bedrag van 1,5 miljoen 
euro om het project "Les Jardins au cœur du Village" te realiseren. Dit 
bedrag zal worden gebruikt voor de eerste renovatiewerkzaamheden 
(algemene werkzaamheden voor alle percelen). Indien het maximumbedrag 
niet wordt opgehaald, zal de beheerder de nodige middelen verstrekken in 
de vorm van een aandeelhouderslening.

• De jaarlijkse rente bedraagt 9% en de terugbetaling van de nominale 
waarde vindt plaats na 3 jaar. 

• Beleggers in BeeBonds krijgen een hypotheekgarantie van eerste rang 
verleend door de Emittent, zoals beschreven in de Informatienota.

•

•

Door de aandeelhouders verstrekte middelen

100%

Interest
9%

Aandeelhouderslening
: €400k
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Een rendabel project met een geraamde marge van €1.86m 

€8,861M
Zakencijfer

€7,019M
Projectkosten

€1,842M
Verwachte winstmarge

€

Geraamde kosten Geraamde opbrengsten

Aankoop van de grond en kosten 
in verband met de start van het 
project.

Initiële bouwkosten gefinancierd 
door de BeeBonds obligaties en 
een deel van de eigen middelen,

Bouwkosten gefinancierd door de 
verkoop van loten

€1,527 / m² (netto)
Gemiddelde prijs van de 
bouw van de 
handelseenheden

€2,517 / m² (netto)
Gemiddelde prijs van de 
ver-koop der 
handelseenheden

€3,289 / m² (netto)
Gemiddelde prijs van de 
verkoop der woningen

€1,251 / m² (netto)
Gemiddelde kost van de 
bouw van de woningen
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Op basis van de verwachte cashflow worden de investeerders in 
BeeBonds in 36 maanden terugbetaald. (1/2).
Cashflow plan van het project 

• De initiële middelen bestaan uit het kapitaal (1,2 miljoen euro) en de 
aandeelhouderslening (400K euro). De aandeelhouderslening is rentevrij.

• De soft costs, taxaties en notariskosten (voor alle kavels) worden 
gefinancierd door de BeeBonds-obligatie. Een deel van de kosten is al 
betaald met de aandeelhouderslening. De werkzaamheden waarvoor geen 
bouwvergunning nodig is, worden eerst uitgevoerd. Daarna zullen de 
bouwvergunningen worden betaald naarmate zij nodig zijn. 
Voorzichtigheidshalve is het volledige bedrag in aanmerking genomen in 
het vierde kwartaal van 2022.

• De eerste bouwkosten worden gefinancierd door de BeeBonds-obligatie 
en gespreid over de eerste perioden van het project. De verkoop zal 
plaatsvinden naarmate de werkzaamheden vorderen. Aangezien deze 
kosten ramingen zijn, zal aan het begin van de werkzaamheden een 
actualisering plaatsvinden. Als de kosten iets hoger uitvallen, worden de 
verkoopprijzen aangepast. Dit zou een minimaal effect op de marges 
moeten hebben. 

1

2

1

2

3

4

5

6

3
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Op basis van de verwachte cashflow worden de investeerders in 
BeeBonds in 36 maanden terugbetaald. (2/2).
Cashflow plan van het project 

• De overige bouw- en commercialisatiekosten worden gespreid over de 
gehele projectperiode en volgen de verkoop van de afzonderlijke kavels. 
Deze kosten zijn ramingen. Zij zullen variëren naargelang de wensen van 
de klant met betrekking tot de voltooiing van het werk. De uiteindelijke 
waarde van het onroerend goed zal afhangen van deze verzoeken. 

• De inning van de verkoop geschiedt in verhouding tot de voortgang van de 
werkzaamheden. Aangezien 35% van de werkzaamheden reeds is voltooid, 
kan het bedrijf de eerste termijn bij de verkoop innen. De 2e tranche van 
35% kan worden geïnd bij de voltooiing van de daken. 20% wordt geïnd bij 
voltooiing van de werkzaamheden en 10% bij oplevering van het pand.

• Aan de uitgifte van de obligatie zijn rentekosten (9%) verbonden, 
waarvan de eerste betaling bij de beschikbaarstelling van de middelen op 
een geblokkeerde rekening zal worden gestort.

4

5

3

1

2

4

5

6

3
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Bijlagen
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Tussentijdse balans per 30 september 2022 (1e bedrijfsjaar) - Niet 
gecontroleerd
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De hoeve zal in totaal 11 kavels omvatten (1/4)

1) Lot 1 (889.600€) 3) Lot 3 (356.700€)2) Lot 2 (1.259.750€)

• 266 m² op 2 verdiepingen.

• Parking met tuin 87 m².

• Tuin van 237m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.

• Kelder van 90 m².

• Zwembad.

• 408 m² op 2 verdiepingen.

• Parking van 126 m² met carport.

• Tuin van 330 m² met kunstmatige putting 
green.

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house. 

• Gewelfde wijnkelder van 15 m², gewelfde 
kamer van 60m², muziekkamer, home cinema 
en creatieve ruimte.

• Zwembad.

• 108 m² op 2 verdiepingen.

• Parking 87 m² met carport.

• Tuin van 230 m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house. 

• Kelder van 55 m².

• Zwembad.
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De hoeve zal in totaal 11 kavels omvatten (2/4)

4) Lot 4 (806.700€) 6) Lot 6 (1.160.700€)5) Lot 5 (981.500€)

• 188 m² op 2 verdiepingen.

• Parking 75 m² met carport.

• Jardin van 102 m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house. 

• Kelder van 55 m².

• Zwembad.

• 317 m² op 2 verdiepingen.

• Parking 109 m² met carport.

• Jardin van 86 m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.

• Kelder van 40m².

• Zwembad.

• 364 m² op 2 verdiepingen.

• Parking 90 m² met carport.

• Tuin van 245 m² met kunstmatige putting 
green.

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.

• Mogelijkheid tot verbouwing tot appartement 
of guesthouse.

• Zwembad.
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De hoeve zal in totaal 11 kavels omvatten (3/4)

7) Lot 7 (777.000€) 9) Lot 8 (888.600€)8) Lot 7 bis (604.000€)

• 250 m² op 2 verdiepingen.

• Parking 85 m² met carport.

• Tuin van 150 m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.

• Mogelijkheid tot verbouwing tot appartement 
of guesthouse.

• Zwembad.

• Handel van 228 m² op 2 verdiepingen.

• Parking 98 m² voor 4 wagens.

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.

• 250 m² op 2 verdiepingen.

• Parking 50 m² met tuin.

• Tuin van 156 m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.

• Mogelijkheid tot verbouwing tot appartement 
of guesthouse.

• Zwembad.
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De hoeve zal in totaal 11 kavels omvatten (4/4)

10) Lot 9 (544.680€)

• Handel 232 m² op 1 verdiep.

• Parking 142 m² 5 plaatsen.

• Buitentrap van 60 m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.

• Wasserij en strijken.

11) Lot 10 (612.000€)

• Woning en handel van 250 m² op 2 
verdiepingen.

• Terras van 67 m².

• Energie gestuurd door domotica, 
geothermische warmtepomp, laadstation voor 
elektrische auto's en connected house.




