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Door de combinatie van een stijgende vraag en een stagnerende productie dreigt cacao, de
grondstof van chocolade, een schaars goed te worden.
Kronos profiteert van deze marktontwikkeling. Wij ontwikkelen en exploiteren cacaoplantages
in het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Op deze plantages zetten we innovatieve en hoogrenderende teeltmethoden in. We hanteren strenge ecologische en maatschappelijke criteria. Zo stellen
we zeker dat we niet uitsluitend kwalitatief hoogwaardig, maar ook verantwoord produceren.
De wereldwijde cacaomarkt en de productiemogelijkheden in Ecuador bieden ons een solide
basis voor verdere schaalvergroting. Een kapitaalsuitbreiding stelt ons in staat om de productie
van cacao in Ecuador te vergroten, bestaande activiteiten tegen betere condities te herfinancieren en mogelijk verticaal te integreren door cacaobonen van derden te kopen en te verwerken.
Derhalve hebben wij het initiatief genomen tot het uitgeven van een obligatielening. De uitgevende instelling is Kronos B.V. In totaal worden maximaal 240 obligaties uitgegeven. De nominale waarde van elke obligatie is € 10.000,-, zodat de maximale omvang van de obligatielenig
€ 2.400.000,- bedraagt. De rente bedraagt 8% per jaar en de looptijd is 5 jaar. Deelname is
mogelijk vanaf 1 obligatie.
In dit prospectus vindt u informatie over de obligaties en over ons. Ook staan in dit prospectus
afspraken die u maakt als u obligaties koopt. Leest u dit prospectus goed door voordat u geld
uitleent aan ons.
Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u in dit prospectus
hoe dat moet.
Voor het uitgeven van een obligatielening kleiner dan € 2.500.000 over een periode van 12
maanden, is geen prospectus verplicht dat moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien blijkt dat er veel interesse is in obligaties, overwegen wij om
in de toekomst de AFM te verzoeken om een prospectus goed te keuren waardoor meer
(vreemd) vermogen zal kunnen worden aangetrokken.
Dit prospectus is zoveel als mogelijk opgezet met inachtneming van de regels die gelden voor
prospectussen die door de AFM worden goedgekeurd. Dit prospectus is echter niet door de
AFM goedgekeurd of beoordeeld en op bepaalde punten wijkt het af van de regels die gelden
voor een door de AFM goed te keuren prospectus.
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2. samenvatting
Deze samenvatting is opgebouwd uit informatieverplichtingen die worden aangeduid met
‘elementen’. Deze elementen zijn genummerd in de afdelingen A – E (A.1 – E.7).
Deze samenvatting bevat alle elementen waarvan het is vereist die op te nemen in een samenvatting voor de onderhavige effecten en uitgevende instelling. Omdat sommige elementen niet vereist zijn om genoemd te worden, kunnen er hiaten zijn in de (opvolgende)
nummering van de elementen. In het geval het is vereist dat een element wordt opgenomen
in de samenvatting vanwege het type van de effecten en de uitgevende instelling, kan het
voorkomen dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot dat element. In dat geval is een korte beschrijving van het element opgenomen met daarachter de
opmerking ‘niet van toepassing’.
A

INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN

A.1

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding
op dit prospectus. Iedere beslissing om in onze obligaties
te beleggen moet gebaseerd zijn op bestudering van het
gehele prospectus door de belegger.
Alleen wij (Kronos B.V.) kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, wanneer zij samen met
de andere delen van het prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij
samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen
wanneer zij overwegen in de obligaties te investeren.

A.2

Dit is niet van toepassing. Kronos B.V. heeft aan geen enkele
persoon toestemming gegeven om dit prospectus te gebruiken voor verdere doorverkoop of definitieve plaatsing
van de obligaties.

B

UITGEVENDE INSTELLING: INFORMATIE OVER ONS

B.1

Onze officiële naam en
andere naam die wij
gebruiken

Onze naam is Kronos B.V. Wij gebruiken geen andere
naam.

B.2

Onze rechtsvorm, de
plaats waar wij zijn
gevestigd, het land
waar wij zijn opgericht
en welk recht voor ons
geldt

Wij zijn een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn statutair gevestigd in Arnhem. Wij zijn
opgericht in Nederland. Het Nederlands recht geldt voor
ons bedrijf.

6

B.9

Verwachting van onze
winst

Wervingskosten financiering
Overige bedrijfskosten
Nederland
Bedrijfsresultaat
Rentelasten
Resultaat
deelneming(en)
Winst voor belasting

Geprognosticeerde winst- en verliesrekening Kronos B.V.
(x € 1.000)
2016
100

2017
240

2018
230

2019
220

2020
210

2021
200

160

360

356

352

349

346

-260

-600

-586

-572

-559

-546

-106
876

-292
2.799

-431
3.491

-566
4.102

-695
4.522

-819
4.673

510

1.907

2.474

2.964

3.268

3.308

De opgestelde prognoses voor de jaren 2016 t/m 2021 zijn
door ons opgesteld in het kader van dit prospectus. Hierbij
wordt vermeld dat voor deze prognoses geen onderzoeksrapport door een accountant is afgegeven.
B.14 De groep van bedrijven
waar wij bij horen

Wij maken onderdeel uit van een groep. Wij hebben 1 aandeelhouder: Kronos Agri Holding B.V.
Wij hebben zelf geen activiteiten, behalve dan het houden
van alle aandelen van onze vennootschap in Ecuador. Het
gaat om de volgende vennootschap: Titanagro S.A.

B.15 Onze belangrijkste activiteiten

Wij ontwikkelen, exploiteren en beheren landbouwprojecten in Ecuador, Zuid-Amerika. Dat doen wij voor eigen rekening en risico, maar ook voor derden. Daarbij kiezen wij met
name voor gewassen, die gekenmerkt worden door relatief
grote investeringen in de eerste twee tot drie jaren zonder
noemenswaardige inkomsten, gevolgd door een periode
van enkele tientallen jaren met constante opbrengsten op
een hoog niveau. Momenteel produceren wij palmvruchten
en cacao. In de komende jaren ligt het zwaartepunt op de
teelt van cacao.
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B.16 Van wie is ons bedrijf?

Kronos Agri Holding B.V. heeft 100% van onze aandelen.

C

EFFECTEN: INFORMATIE OVER DE OBLIGATIES

C.1

Type en categorie

U kunt geld uitlenen aan ons. U leent ons een vast bedrag.
Wij betalen de lening terug. Wij spreken af wanneer wij de
lening terug betalen. Wij betalen ook rente. Deze lening
heet een obligatie.

C.2

Munteenheid

De obligaties zijn in euro. U leent het geld in euro uit. U
krijgt het geld ook in euro terug.

C.5

Beperkingen als u de
obligaties wilt verkopen

U mag de obligaties, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door ons, aan iemand anders verkopen of overdragen.

C.9

Waar u recht op heeft
bij de obligaties

•
•
•
•

D
D.2

U krijgt rente voor het bedrag dat u heeft uitgeleend. U
krijgt 8% rente per jaar. Voor iedere obligatie krijgt u dus
ieder jaar €800 aan rente. Dat is €200,- per kwartaal.
U krijgt rente vanaf de eerste dag die volgt op de dag
waarop de gehele betaling op de obligatie door ons is
ontvangen.
U krijgt ieder kwartaal rente. De rente krijgt u uiterlijk op
de laatste dag van elk kalenderkwartaal.
U krijgt het geld van de lening terug 5 jaar na verkrijging
van de obligatie.

RISICO’S
Belangrijkste risico’s die
horen bij ons

Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen. Als wij failliet gaan, hebben wij geen
geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald
krijgt en dat u geen rente krijgt.
Wij hebben niet genoeg geld om uw rente te betalen
Het kan zijn dat wij onvoldoende geld hebben om de rente
te betalen. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn
dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/
of dat u (tijdelijk) minder of geen rente krijgt.
Wij kunnen onze producten niet goed meer verkopen
Wij produceren landbouwproducten, zoals cacaobonen en
palmvruchten in Ecuador. Daarnaast ontwikkelen en beheren wij landbouwprojecten in Ecuador voor derden. Het kan
zijn dat er minder vraag is naar de landbouwproducten die
door ons worden geteeld en de projecten die door ons worden ontwikkeld, bijvoorbeeld omdat we duurder zijn dan
andere bedrijven.
8

Ook kan het zijn dat er substituut-producten op de markt
komen van andere landbouwproducenten, die goedkoper
of beter kunnen zijn. Hierdoor kan het zijn dat wij minder
van onze producten verkopen. Of dat wij niets meer kunnen verkopen. Dan hebben wij minder geld. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van
de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen
rente krijgt.
Onze prognoses komen niet uit
De prognoses in dit prospectus bevatten mededelingen
die toekomstverwachtingen uitspreken, onder meer ten
aanzien van onze financiële positie, de door ons te behalen resultaten en de door ons gedreven onderneming. De
in dit prospectus opgenomen verwachtingen en prognoses
met de daarbij behorende veronderstellingen, analyses, berekeningen en commentaren zijn uitsluitend verstrekt om
inzicht te geven in de verwachtingen die wij nu hebben en
vormen geen garantie voor rendement op deze obligaties.
Het risico bestaat dat de grondslagen van de prognoses afwijken en dat de geprognosticeerde resultaten tegenvallen.
Hierdoor kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij
niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of
niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder
of geen rente krijgt.
Ons werkkapitaal neemt toe
Het kan zijn dat onze afnemers ons later betalen. Onze afnemers kunnen ons later betalen, bijvoorbeeld als wij vertraging oplopen bij het leveren van de producten. Er kunnen ook andere redenen zijn waardoor we minder snel geld
ontvangen van de klanten, maar wel al de rekeningen van
onze leveranciers moeten betalen. Ons werkkapitaal neemt
dan toe. Dan houden wij minder geld over. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van
de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen
rente krijgt.
Onze kosten nemen toe
Onze kosten kunnen toenemen als gevolg van bijvoorbeeld
hogere salarissen voor medewerkers, hogere bijdrages voor
pensioenpremies en hogere inkoopkosten van grondstoffen en materialen voor de productie. Het kan zijn dat deze
en andere kosten toenemen en wij geen of onvoldoende
rekening hebben gehouden met een stijging van de kosten.
Ook kan het zijn dat wij de kostenstijging niet door kunnen
berekenen aan onze afnemers. Dan houden wij minder geld
over. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u
minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat
u minder of geen rente krijgt.
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Wij zijn afhankelijk van onze afnemers
Als een klant van ons besluit onze producten en diensten
niet langer te kopen heeft dat negatieve gevolgen voor
onze winstontwikkeling. Dan houden wij minder geld over.
Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u
minder of geen rente krijgt.
Wij zijn afhankelijk van onze directie en medewerkers
Onze onderneming wordt geleid door de directie. De directie wordt ondersteund door een managementteam in
Ecuador. De directie is zelfstandig bevoegd en in staat om
keuzes te maken die een negatieve invloed kunnen hebben
op onze winstontwikkeling. Het kan zijn dat onze directie en
onze (belangrijkste) medewerkers niet altijd de juiste beslissingen zullen maken voor de onderneming. Dit kan een negatief effect hebben op onze resultaten, waardoor we minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan
het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald
krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Anderen betalen ons niet meer
Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die anderen veel van onze producten
of diensten kochten en daarmee stoppen, dan is dat nadelig
voor ons. Wij krijgen dan opeens minder geld. Ook moeten
wij dan anderen vinden die onze producten en diensten willen kopen. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn
dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/
of dat u minder of geen rente krijgt.
Onze producten voldoen niet
Wij produceren landbouwproducten en daarnaast ontwikkelen en beheren wij landbouwprojecten voor derden. Ondanks onze kwaliteitstesten kan er iets mis gaan. In het ergste geval worden onze producten niet of tegen een lagere
prijs afgenomen of moeten wij compensatie vergoeden. Dat
kost ons geld en reputatieschade. Ook kan het gevolg zijn
dat wij door bijvoorbeeld negatieve publiciteit dan minder
van onze producten en diensten verkopen. Hierdoor kan
het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende
geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening
terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Onze concurrenten doen het beter
Wij zijn niet de enigen die landbouwproducten zoals cacaobonen en palmolie telen. Ook andere bedrijven doen dit. Er
is concurrentie. Dit geldt ook voor de ontwikkeling en het
beheer van landbouwprojecten voor derden. Komen er nog
meer bedrijven die dezelfde diensten en producten leveren? Of worden de diensten en producten van die andere
bedrijven goedkoper?
10

Dan kan het zijn dat wij minder verkopen. Of dat wij onze
diensten en producten moeten veranderen. Of de prijs.
Daardoor hebben wij minder winst. Hierdoor kan het zijn
dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld
hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Onze medewerkers zijn belangrijk
Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk.
Ook onze medewerkers zijn belangrijk voor ons succes. Als
medewerkers weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons.
Zeker als dit goede medewerkers zijn. Het kan soms lastig
zijn om nieuwe goede medewerkers te vinden, die dezelfde
ervaring, kennis en vaardigheden hebben als de medewerkers die zijn vertrokken Als onze medewerkers minder ervaring, kennis en vaardigheden hebben, kan het zijn dat wij
minder winst maken. Hierdoor kan het zijn dat wij minder
geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het
zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt
en/of dat u minder of geen rente krijgt.
De belastingregels kunnen veranderen
De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer)
belasting moet betalen. Of dat wij meer belasting moeten
betalen. Daardoor hebben wij minder winst. Hierdoor kan
het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende
geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening
terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
D.3

Belangrijkste risico’s die U krijgt geen toestemming om obligaties te verkopen
horen bij de obligaties
U kunt de Obligaties, met inachtneming van de obligatievoorwaarden en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door ons, verkopen aan een derde. Wij
kunnen een verkoop van obligaties weigeren. U dient de
obligatie(s) voorafgaand aan een mogelijk aanbod aan een
derde, eerst aan ons aan te bieden tegen de met de derde
overeengekomen prijs. Wij besluiten binnen één maand na
uw schriftelijke aanbod over de al dan niet aanvaarding van
dat aanbod.
Niemand wil uw obligaties kopen
Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties
verkopen. Na toestemming van ons mag dat. Maar
het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil
kopen. Het is ook niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan dus
zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen.
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U mag niet stemmen in de aandeelhoudersvergadering
U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U
mag daarom niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus
niet beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij
besluiten nemen waar u het niet mee eens bent.
U krijgt geen winst
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening terug. U krijgt niets
betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat
krijgen alleen onze aandeelhouders.
De obligatielening wordt niet volledig uitgegeven
Wanneer de opbrengst van de obligatielening minder bedraagt dan het maximaal te emitteren bedrag, kan ten gevolge daarvan minder geïnvesteerd worden. Onze kosten
voor een normale bedrijfsuitoefening zullen dan een groter
effect hebben op onze bedrijfsresultaten.
E

Aanbieding: als u obligaties wilt kopen

E.2b Waarom wij de obligaties willen verkopen
als dit niet gaat om het
maken van winst of het
afdekken van risico’s

Wij willen de obligaties verkopen om ons bedrijf uit te breiden en bestaande activiteiten tegen betere condities te herfinancieren. Daarnaast willen we graag verticaal integreren
in de Ecuadoraanse cacaosector door cacaobonen van derden te kopen en te verwerken.

E.3

U kunt obligaties kopen vanaf 1 augustus 2016. Obligaties
kunnen tot een jaar na de uitgiftestart worden gekocht.
Betaling van de Obligaties vindt bij inschrijving plaats via
bankoverschrijving, overeenkomstig de obligatievoorwaarden. Wij kunnen een inschrijving weigeren. Tevens kunnen
wij de aanbieding en uitgifte van de Obligaties intrekken
voorafgaande of gedurende de Inschrijvingsperiode.

Beschrijving van de
voorwaarden van de
aanbieding
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3. Risicofactoren
In dit hoofdstuk leggen wij u uit voor wie de obligaties in het algemeen niet geschikt zijn. Verder leggen wij u de risico’s uit. Dat zijn de volgende risico’s:
•
•

Risico’s waardoor wij de afspraken met u niet nakomen. U leest hierover bij 3.4.
Risico’s van beleggen in onze obligaties. U leest hierover bij 3.5.

Let op: beleggen zonder risico’s bestaat niet. Het grootste risico is dat wij uw geld niet kunnen
terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat wij failliet gaan.

3.1. Beleggen brengt altijd risico’s met zich
Wij bieden onze obligaties aan in Nederland aan particuliere beleggers en professionele beleggers. Dat betekent niet automatisch dat de obligaties voor u geschikt zijn als u een particuliere
belegger of een professionele belegger bent. Wij kunnen u niet adviseren of de obligaties
voor u geschikt zijn. Dat hangt namelijk af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld van uw persoonlijke omstandigheden. En hoeveel geld u heeft. Of welke beleggingen u al heeft. En of u
veel of weinig risico wilt nemen. Het is altijd verstandig om niet al uw geld in onze obligaties
te beleggen. Het is belangrijk om ook een deel van uw geld te sparen. En uw geld te verdelen
over verschillende beleggingen.

3.2. Voor wie zijn onze obligaties niet geschikt?
Hieronder staat een aantal voorbeelden. Past een van die voorbeelden bij u? Dan kunt u onze
obligaties beter niet kopen.
•
•
•
•
•
•
•
•

U heeft geen ervaring met beleggen.
U snapt niet wat wij doen.
U snapt niet hoe onze obligaties werken.
U wilt geen geld verliezen.
U leent geld en u gebruikt dit om te beleggen.
U heeft minder pensioen of minder geld om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding) als u geld verliest door de obligaties.
U heeft het geld van de obligaties nodig. U kunt het geld niet minimaal 5 jaar missen.
U heeft de rente van de obligaties nodig om de belangrijkste dingen te kunnen doen (bijvoorbeeld voor uw eten, woning en kleding).

3.3 Vrijstelling Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Voor het uitgeven van een obligatielening kleiner dan € 2.500.000 over een periode van 12
maanden, is geen prospectus verplicht dat moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien blijkt dat er veel interesse is in obligaties, overwegen wij om
in de toekomst de AFM te verzoeken om een prospectus goed te keuren waardoor meer
(vreemd) vermogen zal kunnen worden aangetrokken.
Dit prospectus is zoveel als mogelijk opgezet met inachtneming van de regels die gelden voor
prospectussen die door de AFM worden goedgekeurd. Dit prospectus is echter niet door de
AFM goedgekeurd of beoordeeld en op bepaalde punten wijkt het af van de regels die gelden
voor een door de AFM goed te keuren prospectus.
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3.4 Risico’s die horen bij ons
Wij zullen de risico’s uitleggen waardoor wij afspraken over deze obligaties niet kunnen nakomen. Bijvoorbeeld als wij minder of geen geld hebben. Dan kan het zijn dat wij geen rente
kunnen betalen. Of dat wij zelfs de lening niet meer kunnen terugbetalen.
De risico’s die horen bij ons gelden voor onze hele groep. Als het goed of slecht gaat met onze
dochterondernemingen, gaat het ook goed of slecht met ons. Wij zijn afhankelijk van de resultaten van onze dochterondernemingen. Hieronder staan de risico’s weergegeven die horen
bij ons:
Wij betalen u niet omdat wij failliet gaan
Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat wij geen geld hebben om u te betalen. Als wij failliet
gaan, hebben wij geen geld om de lening terug te betalen. Of om de rente te betalen. Dan kan
het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt.
Wij hebben niet genoeg geld om uw rente te betalen
Het kan zijn dat wij onvoldoende geld hebben om de rente te betalen. Als wij niet voldoende
geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u
minder of geen rente krijgt.
Onze prognoses komen niet uit
De prognoses in dit prospectus bevatten mededelingen die toekomstverwachtingen uitspreken, onder meer ten aanzien van onze financiële positie, de door ons te behalen resultaten en
de door ons gedreven onderneming. De in dit prospectus opgenomen verwachtingen en prognoses met de daarbij behorende veronderstellingen, analyses, berekeningen en commentaren
zijn uitsluitend verstrekt om inzicht te geven in de verwachtingen die wij nu hebben en vormen
geen garantie voor rendement op deze obligaties. Het risico bestaat dat de grondslagen van
de prognoses afwijken en dat de geprognosticeerde resultaten tegenvallen. Hierdoor kan het
zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder
of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Ons werkkapitaal neemt toe
Het kan zijn dat onze afnemers ons later betalen. Onze afnemers kunnen ons later betalen, bijvoorbeeld als wij vertraging oplopen bij het leveren van de producten. Er kunnen ook andere
redenen zijn waardoor we minder snel geld ontvangen van de klanten, maar wel al de rekeningen van onze leveranciers moeten betalen. Ons werkkapitaal neemt dan toe. Dan houden wij
minder geld over. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de
lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Onze kosten nemen toe
Onze kosten kunnen toenemen als gevolg van bijvoorbeeld hogere salarissen voor medewerkers, hogere bijdrages voor pensioenpremies en hogere inkoopkosten van grondstoffen en
materialen voor de productie. Het kan zijn dat deze en andere kosten toenemen en wij geen of
onvoldoende rekening hebben gehouden met een stijging van de kosten. Ook kan het zijn dat
wij de kostenstijging niet door kunnen berekenen aan onze afnemers. Dan houden wij minder
geld over. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening
terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Wij zijn afhankelijk van onze afnemers
Als een klant van ons besluit onze producten en diensten niet langer te kopen heeft dat negatieve gevolgen voor onze winstontwikkeling. Dan houden wij minder geld over. Als wij niet
voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/
of dat u minder of geen rente krijgt.
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Wij zijn afhankelijk van onze directie en medewerkers
Onze onderneming wordt geleid door de directie. De directie wordt ondersteund door een
managementteam in Ecuador. De directie is zelfstandig bevoegd en in staat om keuzes te
maken die een negatieve invloed kunnen hebben op onze winstontwikkeling. Het kan zijn dat
onze directie en onze (belangrijkste) medewerkers niet altijd de juiste beslissingen zullen maken voor de onderneming. Dit kan een negatief effect hebben op onze resultaten, waardoor
we minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets
van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Anderen betalen ons niet meer
Het kan gebeuren dat anderen ons niet betalen. Of dat anderen failliet zijn. Als die anderen
veel van onze producten of diensten kochten en daarmee stoppen, dan is dat nadelig voor ons.
Wij krijgen dan opeens minder geld. Ook moeten wij dan anderen vinden die onze producten
en diensten willen kopen. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets
van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Onze producten voldoen niet
Wij produceren landbouwproducten en daarnaast ontwikkelen en beheren wij landbouwprojecten voor derden. Ondanks onze kwaliteitstesten kan er iets mis gaan. In het ergste geval
worden onze producten niet of tegen een lagere prijs afgenomen of moeten wij compensatie
vergoeden. Dat kost ons geld en reputatieschade. Ook kan het gevolg zijn dat wij door bijvoorbeeld negatieve publiciteit dan minder van onze producten en diensten verkopen. Hierdoor
kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u
minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Onze concurrenten doen het beter
Wij zijn niet de enigen die landbouwproducten zoals cacaobonen en palmolie telen. Ook andere bedrijven doen dit. Er is concurrentie. Dit geldt ook voor de ontwikkeling en het beheer
van landbouwprojecten voor derden. Komen er nog meer bedrijven die dezelfde diensten en
producten leveren? Of worden de diensten en producten van die andere bedrijven goedkoper?
Dan kan het zijn dat wij minder verkopen. Of dat wij onze diensten en producten moeten veranderen. Of de prijs. Daardoor hebben wij minder winst. Hierdoor kan het zijn dat wij minder
geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de
lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
Onze medewerkers zijn belangrijk
Het succes van ons bedrijf is van veel dingen afhankelijk. Ook onze medewerkers zijn belangrijk voor ons succes. Als medewerkers weg gaan, dan kan dat slecht zijn voor ons. Zeker als dit
goede medewerkers zijn. Het kan soms lastig zijn om nieuwe goede medewerkers te vinden,
die dezelfde ervaring, kennis en vaardigheden hebben als de medewerkers die zijn vertrokken
Als onze medewerkers minder ervaring, kennis en vaardigheden hebben, kan het zijn dat wij
minder winst maken. Hierdoor kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende
geld hebben kan het zijn dat u minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u
minder of geen rente krijgt.
De belastingregels kunnen veranderen
De belastingregels zijn belangrijk voor uw obligaties. Veranderen de belastingregels? Of gaat
een rechter belastingregels anders uitleggen? Dan kan het zijn dat u (meer) belasting moet betalen. Of dat wij meer belasting moeten betalen. Daardoor hebben wij minder winst. Hierdoor
kan het zijn dat wij minder geld hebben. Als wij niet voldoende geld hebben kan het zijn dat u
minder of niets van de lening terugbetaald krijgt en/of dat u minder of geen rente krijgt.
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3.5 Belangrijkste risico’s die horen bij de obligaties
Wij kunnen niet alle risico’s noemen die horen bij beleggen in onze obligaties. Deze kunnen
wij ook niet allemaal voorspellen. Hierna leggen wij u alle belangrijke risico’s van de obligaties
uit.
U krijgt geen toestemming om uw obligaties te verkopen
U kunt de Obligaties, met inachtneming van de obligatievoorwaarden en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door ons, verkopen aan een derde. Wij kunnen een verkoop
van obligaties weigeren. U dient de obligatie(s) voorafgaand aan een mogelijk aanbod aan
een derde, eerst aan ons aan te bieden tegen de met de derde overeengekomen prijs. Wij besluiten binnen één maand na uw schriftelijke aanbod over de al dan niet aanvaarding van dat
aanbod.
Niemand wil uw obligaties kopen
Loopt de lening nog niet af? En wilt u toch de obligaties verkopen. Na toestemming van ons
mag dat. Maar het is niet zeker dat er altijd iemand is die uw obligaties wil kopen. Het is ook
niet zeker dat er iemand is die de obligaties wil kopen voor de prijs die u wilt hebben. Het kan
dus zijn dat u uw obligaties niet kunt verkopen.
U mag niet stemmen in onze aandeelhoudersvergadering
U koopt een obligatie. Dat is een lening en geen aandeel. U mag daarom niet stemmen in onze
aandeelhoudersvergadering over besluiten die gaan over ons bedrijf. U kunt dus niet beslissen over ons bedrijf. U loopt dus het risico dat wij besluiten nemen waar u het niet mee eens
bent.
U krijgt geen winst
U koopt een obligatie. U geeft dus een lening. U krijgt daarvoor rente en het geld van de lening
terug. U krijgt niets betaald als wij winst maken en die uitkeren (dividend). Dat krijgen alleen
onze aandeelhouders.
De obligatielening wordt niet volledig uitgegeven
Wanneer de opbrengst van de obligatielening minder bedraagt dan het maximaal te emitteren
bedrag, kan ten gevolge daarvan minder geïnvesteerd worden. Onze kosten voor een normale
bedrijfsuitoefening zullen dan een groter effect hebben op onze bedrijfsresultaten.
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4. Informatie over de obligaties
In dit hoofdstuk leest u over de obligaties zelf.

4.1 Een overzicht van de obligaties
Euro

U leent het geld in euro uit. U krijgt het geld ook in euro terug.

Prijs

U leent geld uit aan ons. Dat kunt u doen voor minimaal €10.000. Dat
is de prijs voor 1 obligatie. Voor €10.000 krijgt u dus 1 obligatie.

Kosten

U heeft geen kosten voor het kopen van obligaties.

Minimum

U kunt minimaal 1 obligatie kopen.

Maximum

U kunt maximaal 240 obligaties kopen. Het kan zijn dat u niet alle
obligaties krijgt die u wilt kopen.

Totale lening

Wij zullen maximaal €2.400.000 lenen van beleggers. Dat zijn 240
obligaties.

Tot wanneer kunt u
obligaties kopen?

U kunt tot en met 31 juli 2017 obligaties kopen. Op die datum stopt
de inschrijfperiode. De obligaties worden doorlopend uitgegeven.

Vanaf wanneer leent
u het geld uit?

Vanaf de eerste dag die volgt op de dag waarop de gehele betaling
op de obligatie door ons is ontvangen.

Wanneer krijgt u het
geld terug?

U krijgt het geld terug na 5 jaar. De termijn begint te lopen vanaf de
dag dat u de obligaties krijgt. Krijgt u bijvoorbeeld op 1 september
2016 de obligaties? Dan krijgt u op 1 september 2021 uw geld terug.

Wat krijgt u terug
van de lening?

U krijgt het hele bedrag van de lening terug. U krijgt dus € 10.000,per obligatie terug.

Hoeveel rente krijgt
u?

Wij betalen 8% rente per jaar. Voor 1 obligatie betalen wij ieder jaar
€800,- rente. Wij betalen de rente per kwartaal. Dat is € 200,- per
kwartaal. Als de obligatie nog niet of niet meer het hele kwartaal in
uw bezit is, ontvangt u rente over het aantal dagen dat de obligatie
wel in uw bezit is.

Kunnen wij de rente
veranderen?

Nee, de rente staat vast. Wij kunnen de rente dus niet veranderen.

Wanneer krijgt u de
rente?

De rentevergoeding is per kwartaal achteraf betaalbaar. U krijgt de
rente uiterlijk op de laatste dag van elk kalenderkwartaal. Is de lening
helemaal terugbetaald? Dan krijgt u geen rente meer.
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Waarom betalen wij
deze rente?

Wij betalen 8,0% rente. Die rente is hoger dan sommige andere obligaties. Wij hebben daarvoor onder andere de volgende redenen:
•

•

De looptijd van de obligaties is niet kort. U moet 5 jaar wachten
totdat u het geld van de lening terug krijgt. Daarnaast is het risico
dat u de lening niet krijgt terugbetaald of de rente niet krijgt betaald hoger dan bijvoorbeeld een staatsobligatie en is de verhandelbaarheid beperkt.
De uitgifte van obligaties heeft tot doel de (her)financiering van
door ons in Ecuador ontplooide landbouwactiviteiten. De financieringsrente in Ecuador ligt over het algemeen hoger dan in Europa.

Obligaties zijn op
naam

De obligaties zijn op naam. De obligatie is geen fysiek stuk dat wij
afgeven.

Rang van de obligaties

De obligaties hebben onderling een gelijke rang. Dat betekent dat
niemand die onze obligaties heeft, voorrang krijgt als wij onze afspraken over de obligaties niet nakomen.

4.2 De obligaties zijn niet achtergesteld
De obligaties zijn niet achtergesteld ten opzichte van andere leningen. Naast de obligaties zijn
wij ook andere leningen aangegaan. Betalen wij de rente niet meer? Of betalen wij de lening
niet terug? Dan heeft u geen achterstelling op anderen waar wij aan moeten betalen. Dat betekent dat u dus niet later dan andere personen uw geld en de rente krijgt.
Achtergesteld heeft met name consequenties als de zaken niet goed gaan. Gaan wij failliet,
hebben wij (voorlopig) uitstel van betaling (surseance van betaling) aangevraagd, of worden
wij ontbonden? Dan betalen wij eerst iedereen die niet achtergesteld is, zoals deze obligatielening.
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4.3 U heeft geen voorrang op anderen als wij u niet betalen
Betalen wij de rente niet meer? Of betalen wij de lening niet terug? Dan heeft u geen voorrang
op anderen waar wij aan moeten betalen. Dat betekent dat u dus niet eerder dan andere personen uw geld en de rente krijgt.
Wij hebben zekerheidsrechten, zoals een recht van eerste hypotheek, gegeven aan anderen.
Hiermee ontvangen deze partijen zekerheid voor de terugbetaling van hun gelden en de betaling van de rente. Dat mogen wij met anderen afspreken. Betalen wij de rente op deze leningen
niet of niet op tijd? Of betalen wij deze leningen niet terug? Dan mogen deze partijen hun
zekerheidsrechten uitwinnen.

4.4 Als u obligaties wilt kopen
Heeft u dit prospectus gelezen? En wilt u onze obligaties kopen? Dan leest u hieronder hoe u
dat kunt doen.
U schrijft in en u betaalt
Om obligaties te kunnen kopen, moet u 2 dingen doen:
1. U vult het inschrijfformulier in. Het inschrijfformulier is separaat bijgevoegd en staat eveneens op www.kronosagri.nl. U ondertekent en retourneert het inschrijfformulier. Daarbij
dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) te voegen. Indien
deelname door middel van een vennootschap geschiedt, dient tevens een recent uittreksel
uit het handelsregister te worden meegestuurd.
2. U betaalt het bedrag waarvoor u obligaties van ons wilt kopen. Dat doet u door het hele
bedrag over te maken op onze bankrekening. Ons bankrekeningnummer is NL35 RABO
0108 5398 06, BIC RABONL2U.
Nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen, zullen wij tot uitgifte van de obligaties overgaan
en daartoe uw naam, adres en bankrekening, het aantal door u gehouden obligaties, alsmede
de aanduiding van die obligaties opnemen in het daartoe bestemde register. U ontvangt een
bevestiging. Van de Obligaties zullen geen fysieke stukken worden verstrekt.

4.5 Wijzigingen en afzien van uitgifte
Wij hebben het recht om de bovenstaande uitgangspunten te wijzigen, indien daartoe naar ons
oordeel aanleiding bestaat. Wijzigingen zullen worden opgenomen in een supplement. Wij zijn
gerechtigd om zonder opgaaf van redenen en tot aan het moment van betaling af te zien van
de uitgifte. Door het afzien van de uitgifte zullen eventuele reserveringen komen te vervallen.
Eventuele kosten die door inschrijvers zijn gemaakt, zullen niet door ons worden vergoed.
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5. Informatie over ons
5.1 Wat doen wij?
Kronos werd in 2008 opgericht, met als voornaamste doel de ontwikkeling en het beheer
van landbouwactiviteiten in Ecuador. De vennootschap is gestart als zeer gediversifieerd akkerbouwbedrijf actief in onder andere de teelt van granen, waaronder rijst en maïs, maar ook
suikerruit en bonen. Aanvang 2011 is het besluit genomen om ons in Ecuador in toenemende
mate te richten op de teelt van plantagegewassen en zijn delen van ons areaal geschikt gemaakt voor deze teelten. Er is onder meer intensief geïnvesteerd in de aanleg van irrigatiesystemen en drainagekanalen. In 2012 is een deel van het graanareaal omgevormd naar de teelt
palmolie. Daarnaast is er in 2013 een start gemaakt met de ontwikkeling van een cacaoproject.
Omdat met name de lange termijn vooruitzichten voor de teelt van cacao zeer goed zijn, willen
we graag in deze teelt uitbreiden.

Onze projecten bevinden zich op twee locaties in Ecuador. Er is een bedrijfslocatie in de provincie Los Ríos nabij het dorp Puebloviejo alsmede in de provincie Guayas nabij het dorp El Limon.
Ons kantoor in Ecuador bevindt zich in Babahoyo, de provinciehoofdstad van Los Ríos. Door
middel van deskundig landbouwkundig management en een verantwoorde bedrijfsvoering
wordt op deze locaties gestreefd naar een optimaal eindproduct. Kennis en ervaring spelen
hierbij een cruciale rol.
Naast de exploitatie van landbouwprojecten ontwikkelen en beheren we ook projecten voor
derden. Wij bieden zogenaamde “Farm Management Services”. Deze vorm van projectontwikkeling en -beheer is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke inkomstenstroom. De basisuitgangspunten achter dit concept zijn zeer eenvoudig. Wij hebben in Ecuador de kennis
en mankracht om goede agrarische projecten aan te leggen. Er is een toenemende pool van
investeerders, die belegt in jonge palmolie-en cacaopercelen. Daardoor kunnen wij de door
ons ontwikkelde projecten tegen marktwaarde, deze ligt logischerwijs hoger dan de ontwikkelingsprijs, verkopen aan investeerders en vervolgens voor hen beheren.

5.2 Hoe ziet ons bedrijf er uit?
Wij maken onderdeel uit van een groep. Wij hebben 1 aandeelhouder: Kronos Agri Holding
B.V. Wij hebben zelf geen activiteiten, behalve dan het houden van aandelen van onze vennootschap in Ecuador. Het gaat om de volgende vennootschap: Titanagro S.A.
Titanagro S.A. is eveneens opgericht in 2008. Het bedrijft beheert momenteel ruim 400 hectare
aan palmolie- en cacaoprojecten. Ze biedt werkgelegenheid aan ruim 40 personen.
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5.3 Wat doen wij op sociaal/maatschappelijk vlak
Alle disciplines die nodig zijn om aan verantwoorde landbouw te doen zijn vertegenwoordigd in ons bedrijf. Exploitatie en productie gebeurt op ecologisch verantwoorde en kwalitatief
hoogstaande wijze. In onze duurzame bedrijfsvoering telt niet alleen de opbrengst van dit jaar,
het gaat er vooral ook om op de lange termijn het bedrijf, de bodem en het milieu gezond te
houden. Behouden wat je hebt en dat te verbeteren waar mogelijk. In Ecuador beschikken we,
na het doorlopen van een lang en intensief traject, als één van de eerste landbouwbedrijven
over een volledige milieuvergunning (Licencia Ambiental) voor onze activiteiten.
Via duurzame landbouw proberen wij ervoor te zorgen dat iedereen profiteert. Met duurzame
landbouw wordt bedoeld het winstgevend verbouwen van gewassen zonder mensen te benadelen en het milieu aan te tasten, nu en in de toekomst. Wij kiezen bewust voor deze wijze van
werken en leveren een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan de voedselvoorziening. Wij
geloven dat het voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk product belangrijk is om goed
om te gaan met de omgeving waarin het product wordt verbouwd.

Zo krijgen onze werknemers in Ecuador een basissalaris boven het sectorgemiddelde, een
13e maand uitgekeerd in december, gratis warme maaltijden onder werktijd op de boerderij
en uitstekende financiële compensatie voor overuren. Daarnaast worden zij verplicht tot het
opnemen van 15 vakantiedagen en reserveren wij maandelijks een bedrag voor een eenmalige
uitkering bij einde dienstverband.
Wij hebben de overtuiging dat de sleutel voor een gezonde en ‘sustainable’ wereld te vinden is
in het duurzaam investeren in de landbouw. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat een volledige
omslag naar een duurzame maatschappij, een duurzaam milieu en een duurzame economie
niet van de ene op de andere dag mogelijk is. Wanneer de wereldbevolking zich uitbreidt en de
vraag naar landbouwproducten blijft toenemen, dan is de noodzaak om koste wat kost meer
per hectare te produceren lastig te negeren. Voedsel is geen discretionaire besteding. Mensen
moeten eten.
Met meer monden te voeden – zeker in landen zoals Ecuador, waar populatie en economie
blijven groeien – is het verhogen van de landbouwproductiviteit onontkoombaar.
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5.4 Wie zijn de belangrijkste mensen in ons bedrijf?
Ons bedrijf wordt vanuit Nederland aangestuurd door Ton Berends. Verantwoordelijk voor het
algemeen management in Ecuador is de Ecuadoraanse landbouwkundig ingenieur Alejandro
Gamboa. Hij wordt in het operationele management geadviseerd door de uit Nederland afkomstige landbouwkundig ingenieur Egbert Spaans.
Ton Berends
Ton Berends voert directie in Nederland en is eindverantwoordelijk voor het toezicht op en
evaluatie van alle lopende activiteiten, het beheren van relaties met investeerders en overige
stakeholders, de (middel)lange termijn planning van de onderneming, het versterken en uitbreiden van netwerken en het beoordelen en financieren van nieuwe activiteiten. Ton Berends
heeft ruime ervaring in de ontwikkeling en aansturing van land- en bosbouwprojecten in tropische gebieden. Ton is getrouwd en heeft drie kinderen.
Ir. Alejandro Gamboa
Landbouwkundig ingenieur Alejandro Gamboa is verantwoordelijk voor het algemene management van onze activiteiten in Ecuador. Hij beschikt over zeventien jaar ervaring in de Ecuadoraanse landbouwsector in de vorm van leidinggevende functies in onder andere palmolie
en cacao producerende bedrijven. Alejandro is getrouwd en heeft twee kinderen.
Alejandro Gamboa geeft sturing aan onze medewerkers in Ecuador. Hij is eindverantwoordelijk
voor het onderhoud van de diverse plantages, het personeelsbeleid, contacten met leveranciers en afnemers alsmede lokale overheden. Hij bewaakt of we voldoen aan de lokale wet- en
regelgeving.
Dr. Ir. Egbert Spaans
Egbert Spaans is afgestudeerd landbouwkundig ingenieur Tropische Bodemkunde aan de Universiteit Wageningen en behaalde zijn research-doctoraat in Bodemkunde aan de Universiteit
van Minnesota in de Verenigde Staten. In 1997 werd hij aangesteld als hoogleraar aan de in
Latijns-Amerika zeer vooraanstaande Costa Ricaanse landbouwuniversiteit EART H (Escuela de
Agricultura de la Región Tropical Húmeda).
Hij vestigde zich in 2006 in Ecuador om daar de onderneming Alia2 S.A. op te richten. Alia2 S.A.
implementeert precisielandbouw, verricht bodemonderzoeken en levert management-advies.
Wij maken in Ecuador gebruik van zijn diensten. Egbert is ook getrouwd en heeft vier kinderen.

5.5 Kronos en haar investeerders
Vanaf 2009 hebben wij, deels in besloten kring, meerdere obligatieleningen uitgegeven. Wij
hechten groot belang aan de mening van onze investeerders. De cirkel van onze investeerders
is samengesteld uit vele competente en toegewijde mensen die een schat aan constructieve
suggesties te bieden hebben. Dit levert een wezenlijke bijdrage in de verdere ontwikkeling van
onze onderneming.
Deze investering kunt u bezoeken
De meest intensieve vorm van kennismaking is ongetwijfeld de studiereis naar Ecuador. Reeds
een aantal investeerders heeft van het aanbod gebruik gemaakt om nader kennis te maken
met Ecuador, haar landbouwsector, onze landbouwactiviteiten en ons lokale management.
Onder deskundige, Nederlandse leiding kunt u genieten van een compleet, afwisselend en
leerzaam programma. U beleeft hoe wij onze plaats hebben gevonden in de lokale gemeenschap en dat het project in de regio in hoge mate wordt geaccepteerd.

22

6. waarom willen wij de obligaties
verkopen?
6.1 Onze reden om obligaties te verkopen
Door het verkopen van de obligaties lenen wij geld van beleggers. Wij beschikken over aanzienlijke flexibiliteit en grote vrijheid bij de bestemming en het gebruik van de netto-opbrengst
van de obligaties. Een deel van dit geld willen wij gebruiken om de teelt van cacao uit te breiden en bestaande activiteiten tegen betere condities te herfinancieren. Daarnaast willen we
op termijn graag verticaal integreren in de Ecuadoraanse cacaosector. We willen, tegen een
eerlijke prijs, cacaobonen opkopen van lokale boeren, deze verwerken en exporteren.
De teelt van cacao, brengt relatief hoge aanvangskosten met zich mee. Deze kosten moeten
worden voorgefinancierd. Om deze reden hebben we groeikapitaal nodig. Het kopen en verwerken van cacaobonen vergt investering in het aantrekken van personeel, het bouwen van
netwerken en verwerkingsfaciliteiten. Ook deze stappen moeten worden voorgefinancierd.
Wij hebben de bedragen die we van plan zijn te besteden aan diverse projecten nog niet vastgelegd, noch de timing van deze uitgaven. Onze directie zal soeverein de bedragen en de timing bepalen van de effectieve uitgaven, die zullen afhangen van vele factoren, waaronder het
bedrag dat effectief wordt geplaatst aan obligaties. Wij hebben geen minimaal bedrag dat we
willen lenen. Indien er minder geld wordt opgehaald met de obligatielening dan de beoogde
€ 2.400.000,-, zal er minder kapitaal beschikbaar zijn voor uitbreiding en herfinanciering van
activiteiten.

6.2 Onze kosten voor het aanbieden van de obligaties
Wij hebben een schatting van onze kosten gemaakt die wij zullen hebben als wij voor €
2.400.000,- aan obligaties verkopen. Het kan zijn dat de kosten hoger of lager zijn dan wij verwachten. Wij verwachten dat we € 240.000 aan eenmalige kosten hebben. Deze kosten omvatten onder meer kosten voor marketing, advisering, structurering en juridische begeleiding.

23

7. Onze financiële prognose
De prognoses voor de jaren 2016 t/m 2021 zijn door ons opgesteld in het kader van dit prospectus. Hierbij wordt vermeld dat voor deze prognoses geen onderzoeksrapport door een
accountant is afgegeven.
Hieronder geven wij u een overzicht van onze vooruitzichten voor 2016 t/m 2021:

7.1 Geprognosticeerde winst- en verliesrekening Kronos B.V. (x € 1.000)
Wervingskosten financiering
Overige bedrijfskosten Nederland
Bedrijfsresultaat
Rentelasten
Resultaat deelneming(en)
Winst voor belasting

2016
100
160

2017
240
360

2018
230
356

2019
220
352

2020
210
349

2021
200
346

-260

-600

-586

-572

-559

-546

-106
876

-292
2.799

-431
3.491

-566
4.102

-695
4.522

-819
4.673

510

1.907

2.474

2.964

3.268

3.308
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7.2 Geprognosticeerde balans Kronos B.V. per ultimo 2016 t/m 2021 (x € 1.000)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

3.543
317
3.860

6.939
648
7.587

10.940
870
11.810

15.426
1.028
16.454

20.098
1.234
21.332

24.671
1.359
26.030

510
2.770

2.416
4.620

4.890
6.400

7.854
8.110

11.122
9.000

14.430
9.200

580

550

520

490

1.210

2.400

3.860

7.586

11.810

16.454

21.332

26.030

Solvabiliteitsratio
(Eigen vermogen/Totaal passiva) x 100%

13%

32%

41%

48%

52%

55%

Loan to Value
(Langlopende schuld/Vaste
activa) x 100%

78%

67%

59%

53%

45%

37%

Activa
Financiele vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Totaal eigen vermogen
Langlopende schulden
(> 1 jaar)
Kortlopende schulden
(< 1 jaar)
Totaal passiva

Toelichting
De prognoses zijn een inschatting van ons en zijn gebaseerd op veronderstellingen en geprognosticeerde ontwikkelingen. Wij hebben ons best gedaan om dit zo zorgvuldig mogelijk
op te stellen. Niet alleen bekende gegevens, maar ook (onzekere) toekomstige ontwikkelingen
spelen een rol.
Het is belangrijk dat u weet dat het onmogelijk is om een volledig accurate prognose te doen.
Om deze reden zullen de daadwerkelijke resultaten waarschijnlijk afwijken van de prognoses.
De resultaten van de deelnemingen worden behaald door de teelt van cacao en oliepalmen
voor eigen rekening. Daarbij worden de resultaten uit de verkoop van de geproduceerde producten meegenomen, maar ook de gerealiseerde en de nog niet-gerealiseerde wijzigingen in
de waarde van de biologische activa (plantages). Daarnaast behalen de deelnemingen resultaten door de ontwikkeling en het beheer van plantages in opdracht van derden.
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8. iNFORMATIE OVER DE CACAOKETEN
8.1 De cacaoteelt
De Cacaoboom
De cacaoboom (Theobroma cacao L) is een groenblijvende boom die groeit in het gebied rond
de evenaar. Hij komt uit de familie Theobroma die behoort tot de kaasjeskruisfamilie.
Hij cacaoboom komt oorspronkelijk uit de regio van de bovenloop van de Amazone, een gebied
tussen Ecuador en Brazilië. Daar zijn de harde Forasterosoorten nog te vinden. Later brachten
de mensen de plant naar het noorden om hem in Midden-Amerika (Mexico) verder te ontwikkelen. Vandaar ging de triomftocht van de cacaoboom verder naar het westen en belandde hij
op de kust van de Filipijnen (1775) en Indonesië (Java).
Daarnaast werd de cacaoboom ook door Engelse schepen vervoerd. Deze laadden hem in Trinidad om hem later via Londen in Sri Lanka (1880) te lossen. Vandaar bevolkte hij Madagaskar,
Mauritius en Le Réunion. Een andere reis bracht hem van Londen naar de Samoa-eilanden en
vandaar naar Australië. Ten slotte werd de cacaoplant in 1850 uitgevoerd uit Brazilië en in een
aantal West-Afrikaanse landen geplant.

De cacaoboom is een zeer gevoelige plant. Hij heeft de beste groeikansen bij een temperatuur van ongeveer 24-26 °C. Onder of boven de grenzen van 18 en 32 °C is de groei moeilijk.
Hij heeft een hoge luchtvochtigheid (80%) nodig en een bodem die rijk is aan fosfor, kalium,
organische stoffen en sporenelementen. De noodzakelijke neerslag voor een optimale groei is
1700 mm per jaar, waarbij de droge periode niet meer dan vier maanden mag duren.
De cacaoboom kan meer dan vijftig jaar oud worden en daarbij een hoogte van maximaal 10
meter bereiken. Op de plantages worden de bomen echter gesnoeid en bereiken een hoogte
van 2-6 meter. De cacaobomen worden vaak vervangen na veertig jaar, aangezien de opbrengst afneemt met de leeftijd. De levensduur van de cacaoboom hangt af van meerdere
factoren: de vruchtbaarheid van de bodem en in verband hiermee het gebruik van mest en
teelaarde, evenals het onderhoud en de verzorging en de bescherming van de bomen door de
cacaoboeren. De plantdichtheid is tussen de 1000 en 2000 cacaobomen per hectare.
De cacaoboom bloeit vanaf het tweede-derde jaar, waarbij hij het hele jaar door bloeit. De natuurlijke bestuiving wordt verzorgd door een vlieg, de Forcipomia. Gedurende het jaar groeien
de knoppen, bloemen en vruchten continu op de takken van de boom. Van het grote aantal
bloemen (tot 100.000 per jaar) wordt vijf tot tien procent bevrucht. Na vijf tot zes maanden
brengen de bloemen, afhankelijk van de soort en het klimaat, de eerste vruchten voort.
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De cacaovrucht
De cacaovrucht groeit direct op de stam en de takken van de boom. Afhankelijk van de soort,
bereiken de vruchten een gewicht van 200 tot 800 gram, met een lengte van ongeveer 25 centimeter. Tijdens het rijpingsproces verandert de vrucht van de kleur, van groen naar paars of
geel/oranje. De peulen bevatten dertig tot vijftig bonen, die bedekt zijn met vruchtvlees. Een
cacaoboom produceert twintig tot tachtig vruchten per jaar, hetgeen overeenkomt met 0,5 tot
2 kilo cacaobonen per jaar.
De soorten
De chocoladeproducenten kiezen hun bonen uit meerdere soorten cacaobomen. Ze hebben
elk een andere smaak. De locatie waar de bomen groeien, heeft ook invloed op de smaak.
De Forastero-groep is sterk en productief. Hij vertegenwoordigt ongeveer 80% van de wereldproductie en komt uit het Amazonegebied. In de hoge Amazonas is deze groep nog steeds in
zijn oorspronkelijke omgeving vertegenwoordigd (Peru, Ecuador en Colombia). De rijpe bonen
zijn paars.
De Criollo-groep is een oude cacaosoort en groeit in Latijns-Amerika (het Caribisch gebied, de
Antillen, Mexico, Venezuela, Peru) Madagaskar, de Comoren, Sri Lanka, Java en Samoa. Hoewel
de soort wordt aangeduid als de “Prins der cacao”, levert hij niet meer dan 5% van de wereldproductie. De reden hiervoor is vatbaarheid voor ziekten en aantasting door insecten. Deze
soort biedt een verfijnde en aromatische cacao, met een milde, licht bittere smaak. De Chuao,
een Criollo soort die wordt geteeld in een beschermde enclave in Venezuela, is voor velen de
beste cacaosoort ter wereld.
De Trinitario groep (15% van de wereldproductie) is eigenlijk een natuurlijke hybride tussen
Criollo en Forastero. Deze wordt voornamelijk geteeld op plaatsen waar vroeger Criollo werd
geteeld. De bonen hebben een verfijnde smaak, maar zijn minder intens dan de Criollo.
De cacao-oogst
De oogst van cacao wordt nog steeds uitgevoerd met de hand met zeer scherpe machetes.
De rijpe vruchten worden met een snelle klap van de stam gesneden. Soms worden ook conventionele snoeimessen gebruikt. De geoogste vruchten worden direct geopend en de bonen
worden samen met het vruchtvlees verzameld.
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8.2 De verwerking tot commerciële cacao
Na de oogst van de cacaovruchten volgt de verwerking tot rauwe cacao. Dit is een natuurlijk
gistings- en drogingsproces.
De fermentatie
De cacaobonen worden uit de buitenschil verwijderd en verzameld. In het tropische klimaat
zet het proces van natuurlijke fermentatie (gisting) zelf in gang. Vergisting is een enzymatische
omzetting van organische stoffen die externe en interne veranderingen met zich meebrengt.
De fermentatie begint zodra de vrucht wordt geopend. Het fermentatieproces is zeer gevoelig
en moet steeds worden gecontroleerd. Afhankelijk van de oorsprong van de cacaoboon duurt
het proces twee tot negen dagen. Tijdens dit fermentatiestadium wordt de ontwikkeling van
het zaad gestopt.

Het drogen
Er worden verschillende technieken gebruikt om de gefermenteerde cacaobonen te drogen.
De meest gewaardeerde manier is om de bonen op een groot gebied te laten drogen, waar ze
blootgesteld zijn aan direct zonlicht en een vaste of afneembare overkapping tegen de regen.
Deze methode vereist meer dan zeven dagen. Gedurende deze tijd gaat de interne fermentatie
door en ontstaat er een verdere verfijning van de smaak, waarbij de kenmerkende cacaosmaak
zich ontwikkelt. Droogtrommels die verwarmd worden met gas, hout of olie, maken het mogelijk om het drogen van de bonen te versnellen, waardoor echter de smaak wordt beïnvloed.
Het proces moet zorgvuldig worden gecontroleerd en de bonen zijn hierbij aan een constante
monitoring onderworpen. Uit deze bewerkingsstap is de commerciële cacao ontstaan. De bonen worden in een droge en geurloze omgeving bewaard. Sommigen beweren dat driekwart
van de cacaosmaak afhankelijk is van de producent. De rest is het resultaat van het fermentatieproces en de omzetting naar het eindproduct door de industrie en de verwerking door de
chocolatiers.
Tijdens zowel de oogst, de fermentatie als het drogen moet elke handeling met een bepaald
ritme en goed gecontroleerd worden uitgevoerd. Het niet naleven van de strikte procesvoorwaarden leidt ertoe, dat de bonen beschadigd worden en de kwaliteit van de cacao aangetast.
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Commerciële cacao
De droge bonen worden na een grondige kwaliteitscontrole ingepakt in jute zakken en gedeponeerd op houten pallets in droge en geventileerde pakhuizen. Vanaf nu spreekt men van
“commerciële cacao”.
De commerciële cacaoboon (droge bonen met 7% vochtigheid), bestaan uit 10 tot 15% buitenschil en 85 tot 90% amandelinhoud, die zeer rijk aan vet is. Het transport vindt plaats in jute
zakken of in bulktransport.
In de havens van de importerende landen of in de omgeving daarvan wordt de cacao opgeslagen in grote magazijnen. Indien de cacao droog en koel bewaard wordt, blijft hij gedurende
vele jaren goed, zonder verlies van kwaliteit.

8.3 Verdere verwerking van de cacao
De verwerking van de bonen gebeurt in verschillende stappen. Eerst worden ze schoongemaakt en geroosterd, vervolgens worden de schillen verwijderd met hulp van zeven of ventilators. De schillen kunnen worden gebruikt als veevoer of meststof. Bij de volgende stap worden
de cacaobonen fijngemalen door draaiende metalen schijven. Hierbij worden ze verwarmd.
Hier ontstaat de donkere, bittere cacaomassa met een vetgehalte van 50 tot 55%.
De aldus verkregen cacaomassa kan worden gebruikt voor de productie van chocolade. Wanneer het tot ongeveer 90 °C wordt verwarmd en onder zeer hoge druk geperst, kan de cacaoboter worden gewonnen. Wat overblijft is het cacaopoeder.

Vervaardiging van chocolade
Om chocolade te maken uit de cacaomassa worden suiker, melk en andere ingrediënten toegevoegd en wordt de cacaomassa tot ongeveer 90 °C verwarmd, geroerd en geconcheerd
(gewalst) worden. Afhankelijk van de cacaosoort en de gewenste kwaliteit van chocolade, kan
dit proces tot 72 uur duren. Vervolgens wordt de chocolade in verschillende fasen verwarmd
en weer afgekoeld. Daarna kan de chocolademassa verder worden verwerkt tot chocolade,
repen, pralines enz.
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9. de markt voor cacao en chocolade
9.1 Cacao is een vitaal en onvervangbaar voedselingrediënt
De wereldwijde markt voor chocoladeproducten heeft een omzet van ongeveer 120 miljard
dollar per jaar. Cacao is een belangrijk en essentieel onderdeel van deze omzet, dus ook voor
de duizenden fabrikanten van consumptiegoederen, waaronder een handvol van ‘s werelds
toonaangevende zoetwarenmerken. Er zijn geen natuurlijke of chemische substituten voor de
cacaoboon. Verder kunnen boeren in de Verenigde Staten, Australië, Europa of China deze
plant niet telen. De cacaoboom groeit binnen een zeer nauwe band rond de evenaar, wat een
geografische belemmering voor de toegang tot de markt vormt die zeer moeilijk te overwinnen is. Verder heeft de cacaoboom veel neerslag nodig om een maximale productiviteit te
bereiken. Er zijn maar weinig landen in de wereld waar deze plant economisch geteeld kan
worden en nog minder hebben het juiste politieke en economische klimaat.
De vraag naar cacao kan met vrij grote nauwkeurigheid worden voorspeld aan de hand van de
wereldwijde groei van het BBP (bruto binnenlands product). De wereldwijde cacaoconsumptie
stijgt met 750.000 tot 900.000 ton per decennium. Ervan uitgaande dat deze trend doorzet, zal
de verwachte vraag naar cacao in 2020 zijn gestegen tot meer dan 5 miljoen ton. Dit roept de
vraag op waar deze extra hoeveelheden vandaan zullen komen met het oog op de sinds 2011
dalende productievolumes.

9.2 Cacaoproductie
De productie van cacao vond en vindt nog steeds plaats in ontwikkelingslanden, vooral in
West-Afrika. Binnen dit gebied zijn Ivoorkust en Ghana goed voor ongeveer 60% van de wereldwijde cacaoproductie.
Snel groeiende landen op de cacao producerende markt zijn Vietnam, de Dominicaanse Republiek en Liberia. Ze behoren tot de snelst groeiende cacaoproducenten, hoewel hun productievolumes klein zijn in vergelijking met Ivoorkust en Ghana. De middelgrote cacaoproducenten,
zoals Kameroen, Brazilië en Ecuador groeien in een lager tempo.
Er wordt te weinig cacao geproduceerd
In termen van productie worstelen de boeren tevergeefs om gelijke tred te houden met de
vraag naar cacao. Een van de redenen is de sterke afhankelijkheid van cacao uit Ivoorkust, dat
een aandeel heeft van ongeveer 40% in de wereldwijde productie. De cacaoteelt in de Ivoorkust lijdt aan een chronische onderinvestering en is onderhevig aan hoge belastingen. Verder
wijzen de branche-experts erop dat de lokale cacaobomen meer dan 25 jaar geleden werden
geplant en hun productiviteit begint af te nemen. De boeren zijn vaak op leeftijd en willen of
kunnen geen nieuwe bomen planten. Zonder het planten van nieuwe bomen zal de productie
van het land per jaar dalen. De problemen in de Ivoorkust zijn zo ernstig dat een totale ineenstorting van de sector in het land niet kan worden uitgesloten, als er geen tegenmaatregelen
worden genomen.
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9.3 Cacaovermaling
Vijf grote bedrijven domineren de markt voor het vermalen van cacaobonen tot cacaomassa en
de eerste stappen van de verdere verwerking tot cacaoboter en cacaopoeder: Cargill (VS), Barry
Callebaut (Zwitserland), ADM (VS), Petra Foods (Singapore) en Blommer (VS). Samen houden
zij een aandeel van meer dan de helft van de markt. Gezien de omvang van hun investeringen
in capaciteitsuitbreidingen en nieuwe fabrieken, zal het marktaandeel van deze bedrijven zeker
blijven stijgen in de komende jaren.
De wereldwijde cacaovermaling stijgt ondanks de economische en financiële problemen in de
OESO-landen. Vermoedelijk zal de hoeveelheid vermaling jaarlijks met ongeveer 4-5% stijgen,
waarbij de grootste groei in Azië, Afrika en Zuid-Amerika te verwachten is. Dit toont een aanzienlijke verschuiving van vermalingsindustrie uit Europa en Amerika naar gebieden die dichter
bij de bron van de cacaoboon zijn gelegen.

9.4 Het globale cacaoverbruik
De wereldwijde consumptie van cacaoproducten richt zich vooral op West-Europa en NoordAmerika. Het jaarlijkse verbruik per inwoner is in deze landen ongeveer 2,1 tot 5,9 kg. Het
huidige verbruik per hoofd van de bevolking in de opkomende markten zoals China (30 gram),
Indonesië (67 gram) en India (21 gram) maakt duidelijk, dat de kans groot is dat de wereldwijde
consumptie van cacaoproducten zal toenemen.
Chocolade: recessiebestendig
Ondanks de economische tegenwind die het consumentenvertrouwen zou verminderen, blijft
de wereldwijde chocolademarkt robuust. Naar verwachting zal de wereldwijde retailmarkt voor
snoepgoed van chocolade in 2017 zijn gegroeid tot $143 miljard.
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Chocolade wordt vaak omschreven als crisisbestendig. De omzet in de afgelopen jaren lijkt
deze hypothese te bevestigen.
Hoewel de wereldwijde markt nog steeds wordt gedomineerd door West-Europa en NoordAmerika, zullen de groeimarkten de toekomst blijken te zijn. De BRIC-landen (Brazilië, Rusland,
India en China) waren in 2012 goed voor 55% van de wereldwijde groei van de zoetwarenhandel. Andere opkomende economieën met jeugdige beroepsbevolkingen en een middenklasse
lijken een voorliefde voor chocolade te ontwikkelen, en wanneer hun besteedbaar inkomen
groeit, zullen ze belangrijke doelmarkten vormen.
De chocolade- en zoetwarenmarkt wordt wereldwijd beheerst door zes bedrijven: Cadbury,
Ferrero, Hershey, Kraft, Mars en Nestlé.

9.5 Ontwikkeling van de cacaoprijzen de komende vijf jaar
Op de wereldwijde markt voor cacao is een groot aantal kopers en verkopers actief. Het aantal producenten is dermate groot, dat geen enkele producent een dominante rol speelt in de
wereldproductie.
De afgelopen tien jaar is de prijs van cacao met ongeveer 110 procent gestegen en de huidige
prijs is ongeveer $3.000 per ton. Het vijfjaars gemiddelde was $2.800 per ton, maar deze prijs
was niet voldoende om genoeg cacaobonen te produceren voor de markt.
Volgens de logica van de markt moet de prijs zover worden aangepast dat de productie erdoor
wordt gestimuleerd. Een groot nadeel in deze industrie is dat de meerderheid van de Afrikaanse boeren niet de marktprijs in US-dollars ontvangt, maar de door de regeringen voorgeschreven prijs in lokale valuta van de plaatselijke monopolistische inkoopverenigingen. Welke prijs
tot een hogeren wereldwijde cacaoproductie zal leiden, is moeilijk te zeggen. Handelsanalisten
houden het voor mogelijk dat deze ligt bij $4.500 per ton.
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10. Ecuador en cacao
10.1 Een oude alliantie
Ecuador dankt zijn naam aan de ligging aan de evenaar en de bekendheid van de legendes
van de Inca’s. Elke hectare Ecuadoraanse bodem heeft een enorme diversiteit. Van het ruwe
Andesgebergte, de schoonheid van de kust, de grilligheid van de vulkanen tot de verborgen
vruchtbaarheid van de Amazone jungle.
Ecuador heeft een diepgewortelde geschiedenis in de teelt en handel van cacao. Kronieken
berichten over het jaar van de aankomst van de Spaanse conquistadores aan de Pacifische
kust. Ze waren verbaasd toen ze de gigantische cacaobomen zagen die werden geteeld door
de inwoners van de Ecuadoraanse kustregio.
Aan het eind van de 19e eeuw was Ecuador ‘s werelds grootste exporteur van cacao. Tegenwoordig is de productie weer groeiende is het land de zevende grootste producent van cacao
in de wereld en na Brazilië de grootste cacaoproducent in Latijns-Amerika.

De grootste cacaoplantages van Ecuador bevinden zich in de kust- en centrale provincies Guayas, Los Rios en Manabi. Ecuador produceert voornamelijk twee soorten cacao. De inheemse cacaosoort die “Cacao Nacional” of “Arriba” wordt genoemd en de winstgevende hybride
CCN-51.
De cacaoproductie in Ecuador wordt steeds groter. De export van cacaobonen en hun producten was in het verleden 100.000-115.000 ton per jaar en is in de afgelopen 5 jaar toegenomen
tot bijna 190.000 ton per jaar. Men verwacht dat de grens tot 300.000 ton aan het eind van dit
decennium wordt overschreden.
Zeer goede vooruitzichten voor Ecuador
De vooruitzichten voor de Ecuadoraanse cacaosector zijn dan ook zeer goed. Er wordt een
gunstig klimaat, een hoog kennisniveau op het gebied van cacao (nationale cultuur), hoge
opbrengsten, een goede reputatie en een goed niveau van de verenigingen van landbouwers
en marktintegratie geboden. Dit zijn allemaal sterke punten van de Ecuadoraanse cacaoproductie.
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10.2 CCN-51, hoogrenderende cacaosoort
In 1965 slaagde de onafhankelijke Ecuadoraanse onderzoeker Homero Castro Zurita erin om
een cacaosoort met een verbeterde ziekteresistentie, een groei in de volle zon en met een
hogere opbrengst te ontwikkelen. Hij noemde het de CCN-51, een afkorting van Collecion
Castro Naranjal. Velen denken dat het getal 51 het aantal bonen per vrucht vertegenwoordigt,
in feite is het een kruisingsnummer, ontstaan door de opeenvolgende nummering van zijn
experimenten. De CCN-51 plant is een Trinitario/Forastero hybride en onderscheidt zich door
zijn rood-paarse vruchten.

De CCN-51 wordt hoofdzakelijk geteeld op middelgrote en grote plantages en geeft een opbrengst van 2 tot meer dan 3 ton per hectare. De opbrengst is dus vele malen hoger dan de
opbrengsten in West Afrika. Een ander belangrijk voordeel is dat de CCN-51 al in het tweede
jaar na het planten productief is.
De lokale cacao verwerkende industrie in Ecuador heeft een voorkeur aan CCN-51, want hij
heeft een hoog cacaobotervetgehalte en heeft geen last van schimmelproblemen. Op de juiste
wijze gefermenteerd en gedroogd kan de CCN-51 concurreren in de handel van hoge kwaliteitscacao, hoewel hij zich niet helemaal kan meten met het bloemenaroma van de Nacional
of Arriba soorten.

10.3 Export stijgt
In 2012 exporteerde Ecuador 184.000 ton cacao ter waarde van $500 miljoen, waarvan 70%
werd geclassificeerd als de fijne aromatische cacaosoort Nacional en 30% als de CCN-51. In
de afgelopen vijf jaar is de exportwaarde van cacao met een gemiddelde van 9% per jaar gestegen. Het exportvolume is nog sneller gestegen, met 12% per jaar. Cacao is het op twee na
belangrijkste agrarische exportproduct van Ecuador geworden, na bananen en rozen.
Vanuit Ecuador wordt cacao voornamelijk geëxporteerd naar de Verenigde Staten (26%), Nederland (10%), Maleisië (9%), Mexico en Duitsland (elk 8%). Opvallend is de toename van de
cacao-export naar Azië. Het exportvolume naar China steeg in de periode 2007 tot 2012 met
227% en naar Maleisië met 407% per jaar.
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10.4 Regeringsbeleid
Als gevolg van de klimatologische omstandigheden aan de evenaar en de bodemkwaliteit is
Ecuador ideaal voor de cacaoteelt. Het land is zeer geschikt voor agrarische projecten als dat
van ons. De opkomende economie van het land, tezamen met het ondersteunende overheidsbeleid vormen een enorm voordeel voor de ontwikkeling van de landbouw.
In 2011 heeft de regering van Ecuador een sectorplan opgesteld ter bevordering van de commercialisering van cacao. In de komende 10 jaar investeert de overheid meer dan $80 miljoen
in de cacaosector om de volgende doelen te bereiken:
•
•
•
•

Verhoging van de productie, de productiviteit en de export van cacao (vooral de Arriba).
De ontwikkeling en implementatie van efficiënte kwaliteitsprocessen in de waardeketen.
Het bevorderen van nationale industrialisering en de bevordering van de binnenlandse
consumptie.
Versterking van de internationale marktaandeel en diversificatie.

Ook spant men zich als overheid in om de hoge kwaliteit Ecuadoraanse cacaovariëteiten te beschermen. In 2012 ondertekende Ecuador de Wereld Cacao Agenda (WCA) in Abidjan (Ivoorkust). De agenda is verre van perfect, maar samen met de bijlagen vertegenwoordigt het de
meest volledige poging tot nog toe om te definiëren wat een “gedeelde verantwoordelijkheid”
inhoudt voor de duurzame cacaoproductie.
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11. over Ecuador
Ecuador heeft zich op indrukwekkende wijze ontwikkeld in de afgelopen jaren. Politieke en
economische hervormingen brachten het land een stabiele democratie en een stabiele markteconomie. Als direct gevolg van deze positieve veranderingen, is Ecuador een interessante
locatie voor investeringen door buitenlandse investeerders. Het moderne Ecuador combineert
de politieke, economische en klimatologische omstandigheden op een optimale manier, als
voorwaarde voor levensvatbare en aantrekkelijke investeringen in de lokale landbouw.

11.1 Politiek & Diplomatie
Ecuador is sinds 1821 onafhankelijk. Het is een presidentiële republiek met democratisch gekozen vertegenwoordigers in een meerpartijenstelsel. Rafael Correa werd voor het eerst in 2006
verkozen tot het staatshoofd van de Andesnatie. In 2009 werd hij herkozen na een uitgebreide
hervorming van de grondwet in zijn eerste ambtsperiode. In februari 2013 won hij opnieuw de
presidentsverkiezingen in Ecuador, deze keer al in de eerste ronde met een absolute meerderheid. Correa is overtuigd van de diversificatie van de politieke en economische betrekkingen.
Dit werd gerealiseerd tijdens zijn vorige regeerperiode met een groot aantal landen uit LatijnsAmerika, Europa en Azië. In het bijzonder China heeft zich ontwikkeld tot een sterke investeerder in de lokale economie en draagt bij aan belangrijke investeringen in de kerninfrastructuur.
Sinds het ambtsaantreden van Rafael Correa heeft Ecuador verbluffende groeicijfers bereikt.
Politieke stabiliteit, zoals die nu is te vinden in Ecuador, is een cruciale factor voor het scheppen
van een gunstig investeringsklimaat.

11.2 Economie
Sinds 2000 heeft Ecuador een stabiele macro-economische prestatie behaald. Dit dankzij een
strikte begrotingsdiscipline sinds de invoering van de Amerikaanse dollar als nationale munteenheid in het jaar 2000. De inflatie is relatief laag met 2,7% voor 2013. Het land beleeft een
verhoging van de productiviteit, een algemene economische groei en een toename van de arbeidsproductiviteit, hetgeen tot uiting komt in een dalende werkloosheid en een vermindering
van de armoede. In de afgelopen jaren lagen de groeicijfers herhaaldelijk boven het gemiddelde in de regio. Deze verbeteringen vonden plaats tegelijkertijd met de grote vooruitgang
van de haveninfrastructuur langs de Ecuadoraanse kust, evenals de uitbreiding van het wegennet in het Amazonegebied.
De huidige Ecuadoraanse economie is grotendeels gebaseerd op de export van olie, bananen,
garnalen, goud en andere landbouwproducten. Sinds 2007 is Ecuador lid van de OPEC en zijn
oliereserves van 7,2 miljard vaten olie ingebracht in de ledenpool. Publieke en private investeringen in de oliesector zullen stijgen en de productie zal navenant stijgen.
Men verwacht dat er in Ecuador ongeveer $220 miljard aan delfstoffen zijn, voornamelijk goud,
zilver en koper. De huidige wetgeving is gunstig voor buitenlandse investeringen in deze sector, onderhandelingen met multinationale mijnbouwbedrijven zijn al begonnen.
Het klimaat in Ecuador varieert regionaal sterk en biedt het hele jaar door mogelijkheden voor
allerlei soorten landbouw, afhankelijk van de hoogte en de ligging van de gebieden. Het is dus
geen wonder dat Ecuador is uitgegroeid tot een van ‘s werelds belangrijkste exporteurs van
bananen en bakbananen. Daarnaast is het een belangrijke exporteur van cacao en palmolie.
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12. informatie over de belastingen
12.1 Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen
Beleggen in onze obligaties heeft gevolgen voor uw belastingen. In dit hoofdstuk leest u de
belangrijkste gevolgen. Dit zijn de gevolgen die in het algemeen gelden. Misschien gelden
deze dus niet voor uw situatie. Dit overzicht gaat ook alleen over Nederlandse belastingen.
Woont u niet in Nederland? Dan leest u hieronder dus niets over de gevolgen van de belasting
voor u. Wilt u onze obligaties kopen? Ga dan eerst naar een belastingadviseur. Zorg dat u weet
wat de belastinggevolgen zijn van het kopen van obligaties.
Het kan zijn dat deze gevolgen voor de belastingen veranderen. Dat kan in specifieke gevallen ook met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een verandering dan ook geldt voor het
verleden. Heeft u obligaties gekocht? Dan kunnen de belastingen voor u dus nog veranderen.
Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.
De obligaties zullen worden verkocht aan zowel natuurlijke personen (particulieren) als rechtspersonen (bijvoorbeeld een BV). Voor particulieren en rechtspersonen gelden niet dezelfde
belastingen. Bent u particulier en koopt u de obligaties? Dan leest u onder 12.2 de gevolgen
voor de belastingen. Koopt de rechtspersoon obligaties? Dan leest u onder 12.3 de gevolgen
voor de belastingen.

12.2 Belastingen voor als u particulier bent
Bent u een particulier en ontvangt u een inkomen? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting.
Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het soort inkomen dat u heeft. De inkomstenbelasting is in drie categorieën verdeeld. Deze worden ‘boxen’ genoemd:
1. In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Met inkomen uit werk bedoelen wij
het inkomen dat u krijgt uit loondienst, het inkomen dat u krijgt uit een onderneming en
het inkomen dat u krijgt uit overige werkzaamheden.
2. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk belang als u ten minste 5% van de aandelen van een BV of een NV bezit. Obligaties zijn geen
aandelen en vallen daarom niet in box 2. Box 2 zal voor u w obligaties dus niet gelden.
3. In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast.
Of u voor de obligaties voor u in box 1 of in box 3 belasting betaalt, hangt van uw situatie af.
Hiernaast leest u wanneer box 1 geldt
Heeft u een eenmanszaak? Of werkt u met andere samen, bijvoorbeeld in een maatschap of in
een vennootschap onder firma? Of heeft u volgens de belastingregels inkomsten uit overige
werkzaamheden? En koopt u de obligaties vanuit deze ondernemingsactiviteiten? Dan betaalt
u voor de obligaties belasting in box 1. Die belasting betaalt u over de rente die u van ons
krijgt. In de tabel kunt u zien hoeveel procent belasting u betaalt.
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Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft
geleend? Dan is het verschil winst voor u. Over die winst betaalt u ook belasting in box 1. Dan
telt u die winst op bij uw inkomsten voor box 1. Verkoopt u de obligaties en heeft u minder
geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden. Dan
mag u dit verlies aftrekken van de belasting die u moet betalen. Dan haalt u dit verlies af van
uw inkomsten voor box 1.
Tarieven inkomstenbelasting box 1

tot AOW leeftijd

vanaf AOW leeftijd

36,55%
40,40%
40,40%
52,00%

18,65%
22,50%
40,40%
52,00%

IB Schijf 1: t/m €19.922
IB Schijf 2: €19.923 t/m €33.715
IB Schijf 3: €33.716 t/m €66.421
IB Schijf 4: vanaf €66.422
De percentages in deze tabel gelden voor 2016

Hieronder leest u wanneer box 3 geldt
In box 3 betaalt u belasting over de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Dat is de
waarde van uw bezittingen en uw schulden op 1 januari van dat jaar. U heeft voor de belasting
dus de waarde van uw obligaties op 1 januari nodig.
U betaalt dus belasting over uw bezittingen minus uw schulden. Schulden lager dan €3.000
mag u niet meetellen. Belastingschulden mag u ook niet meetellen. Voor iedereen geldt een
algemene vrijstelling van €24.437. Dit betekent dat u geen belasting betaalt in box 3 als uw bezittingen minus uw schulden minder zijn dan €24.4 37. Zijn uw bezittingen minus uw schulden
meer dan €24.437? Dan betaalt u over het meerdere belasting. U kunt ook extra vrijstellingen
hebben. In de tabel hieronder kunt u zien welke vrijstelling voor u geldt.
Voor wie geldt de vrijstelling?
U bent volwassen en alleenstaand
U bent volwassen en gehuwd of samenwonend

Het bedrag van de vrijstelling
€24.437
€48.874

De bedragen van de vrijstelling gelden voor 2016.
Hoeveel belasting u betaalt, berekent u zo. Heeft u het bedrag van de vrijstelling van uw bezittingen minus uw schulden gehaald? En blijft er nog een bedrag over? Dan betaalt u belasting
over de inkomsten van dat bedrag. Dat zijn niet uw echte inkomsten. Dat is bijvoorbeeld niet
de rente die u van ons krijgt. U neemt dan 4% van bedrag. Dit percentage is door de wetgever
bepaald. Dat zijn dan uw inkomsten. Over die inkomsten betaalt u belasting. Die belasting is
30%.
Stel dat uw bezittingen minus uw inkomsten €124.437 zijn. Voor u geldt alleen de algemene
vrijstelling van €24.437. U haalt dan €24.437 af van €124.437. Dat is €100.000. Dan moet u over
de inkomsten van €100.000. belasting betalen. Die inkomsten zijn dan 4% van €100.000. Dat is
€4.000. U betaalt dan 30% belasting over deze inkomsten. Dat is dus 30% van €4.000. U betaalt
dan €1.200 belasting.
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Wat als u overlijdt? Of als u de obligaties aan iemand schenkt?
Schenkt u de obligaties aan een ander? Of overlijdt u? En erft een ander de obligaties? Dan
moet die ander daarover belasting betalen. Hoeveel die belasting is, hangt af van de waarde
van de obligaties op het moment van schenking of overlijden. Er gelden verschillende tarieven.
Het tarief dat van toepassing is, hangt af van de relatie die de ander met u heeft. In onderstaande tabel kunt u aflezen welk tarief voor u geldt.
In de schenk- en erfbelasting hoeft de ander in ieder geval over de eerste €2.122 van de erfenis geen belasting te betalen. Dit bedrag kan hoger zijn. Dat hangt af van uw relatie met die
ander. Stel dat uw partner erft. Dan hoeft uw partner over de eerste €636.180 van de erfenis
geen belasting te betalen. Erven uw kinderen of kleinkinderen? Dan hoeven zij over de eerste
€20.148 van de erfenis geen belasting te betalen.
Hoe hoog is het totale bedrag van uw
erfenis (inclusief de
obligaties)?
tot €121.903
€121.903 en hoger

Partners en
kinderen
(tariefgroep 1)

Kleinkinderen
(tariefgroep 1a)

Andere
personen
(tariefgroep 2)

10%
20%

18%
36%

30%
40%

Wordt er bronbelasting ingehouden?
Nederland kent geen bronbelasting op de rentebetalingen. Wij houden dus geen belasting in
over de rente die u krijgt van de obligaties.

12.3 Belastingen voor rechtspersonen
U bent een rechtspersoon en moet vennootschapsbelasting betalen. Een besloten vennootschap (BV) en een naamloze vennootschap (NV) moeten vennootschapsbelasting betalen. Een
stichting hoeft alleen vennootschapsbelasting te betalen als zij een onderneming voert. U betaalt vennootschapsbelasting over de winst die u maakt. De rente die u van ons krijgt, geldt
ook als winst. U betaalt over de eerste €200.000 van de winst 20% aan belasting. Heeft u meer
winst dan €200.000? Dan betaalt u over het meerdere u 25% belasting.
Heeft u de obligaties verkocht? En heeft u meer geld gekregen dan het geld dat u ons heeft
geleend? Dan moet u het verschil ook bij uw winst optellen. Verkoopt u de obligatie en heeft u
minder geld gekregen dan het geld dat u ons heeft geleend? Dan heeft u dus verlies geleden.
Dan mag u dit verschil aftrekken van de belasting die u moet betalen.
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13. wie zijn verantwoordelijk voor dit
prospectus
Wij, Kronos B.V. te Arnhem, zijn verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus. Wij verklaren, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulkste garanderen en voor zover ons
bekend, dat de gegevens in dit prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en
dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit prospectus zou
wijzigen.
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14. Obligatievoorwaarden
Doel

Rente

Artikel 1

Artikel 5

1.

1.

Op de Obligaties wordt jaarlijks een rente vergoed van
8% (acht procent) over de nominale waarde van de
Obligatie.

2.

De rentevergoeding zal per kalenderkwartaal achteraf
betaalbaar zijn en wordt gestort op het door de Obligatiehouder aangegeven bankrekeningnummer. De
rentevergoeding zal voor de eerste maal worden uitbetaald aan het eind van het kwartaal waarin de Obligatie
heeft aangevangen.

De uitgifte van deze obligatielening (“de Obligatielening”) heeft tot doel de (her)financiering van door Kronos B.V. (indirect) in Ecuador ontplooide landbouwactiviteiten.

Artikel 2
1.

De Obligatielening wordt uitgegeven door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kronos
B.V.”, gevestigd aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA te
Arnhem. Kronos B.V. is geregistreerd Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 09180683 en wordt
hierna aangeduid als “Kronos” .

Uitgifteproces en bewaring/betaling
Artikel 6

Uitgifte, inschrijving en looptijd van de obligatielening
Artikel 3
1.

2.

Op grond van het bepaalde in de onderhavige onderhandse akte, zal Kronos in de periode van 1 augustus
2016 tot en met 31 juli 2017 op volgorde van binnenkomst maximaal 240 (tweehonderd veertig) obligaties
(“de Obligaties”) uitgeven met een maximumbedrag
van € 2.400.000 (twee miljoen vierhonderd veertig duizend euro), derhalve telkens met een nominale waarde
van elk € 10.000,-- (tienduizend euro). Iedere obligatie
wordt uitgegeven tegen een koers van 100% van de
nominale waarde.
Na ontvangst van de betaling zal inschrijving door Kronos in het obligatieregister plaatsvinden aan de hand
van het door de obligatiehouder (“de Obligatiehouder”)
ingezonden inschrijfformulier (“het Inschrijfformulier”).
Door middel van het Inschrijfformulier wordt de wijze
van inschrijving op de Obligatielening bewerkstelligd
en verklaart Obligatiehouder volledig bekend te zijn
met de bepalingen als in onderhavige Obligatielening.
Van de Obligaties zullen geen obligatiebewijzen worden uitgegeven.

3.

Kronos behoudt zich het recht voor zonder nadere opgave van redenen de uitgifte van de Obligaties stop te
zetten of verzoeken tot inschrijving te weigeren.

4.

De Obligaties hebben een vaste looptijd van 5 (vijf)
jaar, gerekend vanaf de eerste dag, die volgt op de dag
waarop de gehele betaling op de Obligatie, zoals is
bepaald op het inschrijfformulier, is ontvangen op het
bankrekening NL35 RABO 0108 5398 06 van Kronos.

Kronos houdt een register van Obligatiehouders bij,
waarin de naam, het adres, de toepasselijke Nederlandse bankrekening, alsmede het aantal Obligaties van de
Obligatiehouder wordt geadministreerd. Op verzoek
van een Obligatiehouder verstrekt Kronos jaarlijks een
uittreksel van de door die Obligatiehouder gehouden
Obligaties. De Obligatiehouder dient iedere wijziging
in zijn gegevens, waaronder ook is begrepen de overdracht van zijn Obligaties, schriftelijk en onverwijld aan
Kronos mede te delen.

2.

Vorderingen van Obligatiehouders strekkende tot betaling van enig bedrag uit hoofde van de hoofdsom
en/of de rente verjaren (en kunnen derhalve niet meer
worden ingeroepen) na verloop van 5 jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering
opeisbaar is geworden.

3.

De Obligatiehouder is niet bevoegd eventuele vorderingen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de
door hem gehouden Obligaties te verrekenen met al
dan niet opeisbare vorderingen van Kronos op hem.
De Obligatiehouder is niet bevoegd het voldoen aan
bepaalde verplichtingen jegens Kronos op te schorten,
zich beroepend op eventuele, al dan niet toerekenbare,
tekortkomingen van Kronos van verplichtingen voortvloeiende of verband houdende met de Obligatielening.

Vervroegde opeisbaarheid
Artikel 7
1.

Aflossing
Artikel 4
1.

1.

Na expiratie van de looptijd zal de Obligatie door
Kronos ineens worden afgelost tegen een koers van
100%.
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De Obligatielening zal terstond en ineens, op schriftelijk verzoek tot betaling, opeisbaar zijn, indien (i) Kronos surseance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, (ii) Kronos haar activiteiten of onderneming staakt, of (iii) Kronos tekortschiet
in de nakoming van haar verplichtingen onder de Obligatielening en deze tekortkoming na schriftelijke aanmaning daartoe niet binnen een periode van 30 dagen
is hersteld.

Verhandelbaarheid

de Obligatiehouder uitdrukkelijk dat hij bekend is met
de risico’s en dat hij de financiële risico’s van de onderhavige investering - gelet op de stand van zijn vermogen en zijn huidige financiële positie - kan dragen en in
overeenstemming is met zijn (financiële) draagkracht.

Artikel 8
1.

Obligatiehouders kunnen de Obligaties, met inachtneming van deze voorwaarden en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Kronos, overdragen aan een derde. De Obligatiehouder die één of
meerdere Obligaties wenst over te dragen, dient deze
Obligatie(s) voorafgaand aan een mogelijk aanbod aan
een derde, eerst aan Kronos aan te bieden tegen de
met de derde overeengekomen prijs. Kronos besluit
binnen één maand na het schriftelijke aanbod door de
Obligatiehouder over de al dan niet aanvaarding van
dat aanbod. De overdracht dient onverwijld te worden
geadministreerd in het Register.

4.

Artikel 11
1.

Opgaven/WID
Artikel 9
1.

2.

De Obligatiehouder is verplicht de door Kronos aan
hem toegezonden overzichten, bevestigingen, aflossingsschema’s, rentenota’s (et cetera), direct na ontvangst op de juistheid daarvan te controleren en bij
vaststelling van enige onjuistheid daarover Kronos ommegaand schriftelijk te informeren. Indien de hiervoor
genoemde mededeling door de Obligatiehouder aan
Kronos niet binnen drie maanden na ontvangst van de
desbetreffende overzichten, bevestigingen, aflossingsschema’s, rentenota’s (et cetera) is gedaan, wordt de
Obligatiehouder geacht akkoord te gaan met de inhoud daarvan.

Artikel 12
1.

Kronos is verplicht de identiteit van de Obligatiehouder
vast te stellen daar waar voor de eerste maal door de
desbetreffende Obligatiehouder bij Kronos wordt geparticipeerd. In dat kader dient iedere Obligatiehouder
een afschrift van een geldig legitimatiebewijs voor storting aan Kronos te overhandigen. Voor rechtspersonen
geldt in dat geval een door de Kamer van Koophandel
gewaarmerkt origineel uittreksel van het register.

1.

De in de onderhavige onderhandse akte opgenomen
voorwaarden vormen de gehele tussen partijen bereikte overeenstemming. Kronos heeft de bevoegdheid
additionele voorwaarden van toepassing te verklaren
of de voorwaarden te wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen of aanvullende voorwaarden directe materiële
financiële gevolgen hebben voor de Obligatiehouders,
zal Kronos het voorstel tot wijziging of aanvulling ter
goedkeuring voorleggen aan de Obligatiehouders.
Kronos garandeert de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de onderhavige Obligatielening jegens Obligatiehouder.

3.

De Obligatiehouder is bekend met het feit dat Kronos
ter leen gestelde gelden heeft aangewend of zal aanwenden ter investering in landbouwactiviteiten in Ecuador. Aan deze investering(en) zijn risico’s verbonden.
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart

Kronos maakt als aanbieder en uitgever van de onderhavige Obligatielening gebruik van de vrijstellingsbepalingen zoals deze voor haar voortvloeien uit de Wet
financieel Toezicht (“Wft”) en de Vrijstellingsregeling
Wft. Kronos is te dezer zake derhalve niet vergunningplichtig en zij staat als aanbieder van de onderhavige
Obligatielening derhalve niet onder toezicht van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zij heeft inzake
de onderhavige Obligatielening geen door de AFM
goedgekeurd prospectus overgelegd.

Artikel 13

Artikel 10

2.

Kronos is gerechtigd alle aan haar uit de onderhavige
Obligatielening voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde. De Obligatiehouder
geeft door ondertekening van het Inschrijfformulier
reeds bij voorbaat zijn toestemming voor een eventuele overdracht.

Vrijstelling

Aansprakelijkheid en verplichtingen Kronos

1.

Iedere aansprakelijkheid voor een tekortkoming uit
hoofde van de onderhavige voorwaarden van Kronos
is uitgesloten indien deze tekortkoming te wijten is aan
overmacht. De aansprakelijkheid van Kronos is in ieder
geval beperkt tot de hoogte van de nominale waarde
van de obligatie, eventueel verminderd met daarop betaalde aflossingen.

Indien één of meer artikelen in deze voorwaarden bij
ondertekening of in de toekomst geheel of gedeeltelijk
in strijd met wettelijke bepalingen zou(den) zijn, dan
wordt de geldigheid van de overige artikelen in deze
voorwaarden niet aangetast. Kronos zal alsdan - voor
zover nodig - de artikelen zoveel mogelijk aanpassen in
lijn met de aard van deze Obligatielening, opdat zij niet
meer strijdig zijn met de Wet.

Rechtskeuze/bevoegde rechter
Artikel 14
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1.

Op de onderhavige Obligatielening en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen is met uitsluiting van ieder ander recht het Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die verband houden met de onderhavige obligatielening en/of de daaruit voortvloeiende
rechtshandelingen zullen bij uitsluiting worden beslist
door de bevoegde rechter te Arnhem.

¼¼ hEEFT U VRAGEN?
Indien u meer informatie wilt kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via:

info@kronosagri.nl
of door te bellen naar

026-751 1745.

Kronos B.V.
Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
Tel. +31 (0)26 751 17 45
Fax +31 (0)26 372 45 89
info@kronosagri.nl

WWW.KRONOSAGRI.NL

