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DISCLAIMER  

This document has been prepared by Zanders exclusively for the benefit and internal use of the original recipient 

and solely for information purposes. It does not constitute, and should not be construed as, an opinion, an offer or 
solicitation to enter into any transaction regarding any financial instrument, nor should it form the basis of or be 

relied on in connection with any such transaction. 

The information in this document is based on information that Zanders considers reliable, but which it did not 
verify extensively. No representation or warranty is made as to, nor should reliance be placed on, any information 

contained herein being accurate or complete. Zanders, nor any of its parent or subsidiary undertakings, or any 
such person's officers or employees, accept any liability for any losses or damages that may result from the lack of 

accuracy or incompleteness of this information. 

This document speaks of its date and views expressed are Zanders’ views as of such date only. Zanders assumes 

no obligation to notify or inform any party of any developments or changes occurring after the date of this 
document that might render its contents untrue or inaccurate in whole or in part. 

Any possible transaction or investment referred to herein may involve significant risk. This document has been 
prepared without regard to the individual circumstances and objectives of persons who receive it. Recipients 

should, without relying on this document, make their own independent decisions regarding to any possible 
transaction or investment and, if necessary, seek professional advice. 

The information in this document may be incomplete and should be viewed in conjunction with verbal briefings 
provided by Zanders. This document and its content are confidential. It may not be reproduced or redistributed, in 

whole or in part, by any person for any purpose without the prior written consent of Zanders and Zanders accepts 

no liability whatsoever for the actions of others in this respect. 

The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law, and recipients into whose 

possession this document comes should inform themselves about, and observe any such restrictions.  
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1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Dit rapport is opgesteld door Zanders op verzoek van La Perla/Nacar en haar bewindvoerder met als doel een 

overzicht te geven van de bezittingen en schulden. 

La Perla is mede door de kredietcrisis in financiële problemen gekomen: 

- Opdrogen van financiering voor particulieren voor de aankoop van bouwkavels of vakantiewoningen, en 

daarmee het stilvallen van het verdienmodel van het bedrijf; 
- Valutaire ontwikkeling, met name de daling van de waarde van het pond en daarmee de koopkracht van een 

belangrijk deel van de clientèle van La Perla; 
- Hoge financieringslasten die een groot beslag hebben gelegd op de liquiditeiten van La Perla; 

- De financiële problemen hebben geleid tot een afnemende aandacht voor het operationele management van 
de projecten. 

Afgaande op de externe taxaties kan tegelijkertijd worden gesteld dat er mogelijkheden zijn om waarde te 
creëren. De totale taxatiewaarde op basis van Fair Market Value is EUR 67,4 mln (EUR/USD 1,42). Daarnaast 

bestaat een recht op winstdeling in Antigua, Pearns Point, welke afgaande op de taxatie uit 2010 omgerekend EUR 
4,0 mln zou kunnen bedragen. 

De hypothecaire schulden bedragen in totaal EUR 76,3 mln. Door heronderhandeling van de lening in Spanje voor 
Monte Mayor en Istán, zijn de oorspronkelijke leningen eind 2010 overgenomen tezamen met een groep 

Nederlandse investeerders (Oosterhof Beheer BV) en zijn er mogelijkheden om waarde voor de boedel te creëren. 

Er is sprake van een substantieel liquiditeitstekort in zowel Spanje, Antigua als Panama, met uiteenlopende 

achtergronden. Deze liquiditeitstekorten lopen op dit moment op, voornamelijk als gevolg van een belastinglek in 

Panama en operationele verplichtingen in Antigua en Spanje. In Panama is er geen lokaal management. In Spanje 
is een kleine groep (5 a 6 personen) actief. In Antigua opereert een management team met ongeveer 190 

personen in dienst. Het is noodzakelijk om met spoed een aantal concrete stappen te zetten. 

Rekening houdend met de taxatie op basis van Fair Market Value, de bestaande hypothecaire leningen en de 

overige korte termijn verplichtingen zou de netto waarde ten behoeve van de La Perla in Spanje EUR 2,55 mln 
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kunnen bedragen. Voorwaarde is wel dat GLS (Global Living Services Ltd, onderneming Geert Duizendstraal niet in 
surseance) 50% van aan haar toekomende netto-opbrengsten van de projecten in Spanje inbrengt in de boedel. 

Op dezelfde basis is de netto waarde in Antigua USD 9,4 mln onder de voorwaarde dat Geert Duizendstraal, 
namens Jewel (Jewel Holdings Service Ltd, onderneming Geert Duizendstraal niet in surseance), 50% van haar 

opbrengsten uit de verkoop van Pearns Point afstaat aan de boedel. De netto waarde van Kingfisher Bay in 
Panama wordt geschat op USD 13,3 mln. Vanwege de liquiditeitssituatie in Panama en de grote 

financieringsbehoefte om dit project te ontwikkelen zal een partner moeten worden aangetrokken die bereid is hier 
in te investeren anders dient het binnen zeer korte termijn (gedeeltelijk) te worden verkocht. Daarom hebben we 

hier gerekend met de liquidatiewaarde volgens de recente taxatie. 

De liquidatiewaarde van de projecten ligt aanzienlijk onder de Fair Market Value. Een faillissement van La Perla 

zou realisatie van de netto waarde vrijwel onmogelijk maken. Een onderzoek naar een doorstart lijkt ons daarom 
in het belang van de crediteuren en informal lenders. 

Belangrijkste eerste stap is de totstandkoming van grip op het day-to-day management van de projecten en de 

hieraan gelieerde cash flow en liquiditeiten. Wij hebben begrepen dat in overleg met Geert Duizendstraal stappen 
worden genomen om dit te realiseren. 

De belangrijkste concrete stappen zijn: 
- Spanje: realisatie van minimaal EUR 1,5 mln netto verkoop opbrengsten en settlement met lokale 

crediteuren (werknemers en VVE); 
- Antigua: realiseren van een break even situatie voor dienstverlening van CDAL (Caribbean Development 

Antigua Ltd) aan de huiseigenaren; 
- Panama: reparatie van het belastinglek en een settlement met lokale partner. 

Parallel hieraan kan onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden voor de toekomst: 
- Overleg met de crediteuren en informal lenders; 

- Een onderzoek naar de aanwending van het in het verleden ter beschikking gestelde vermogen; 
- Het identificeren van lokaal management in Spanje en Panama en het zoeken van joint venture partners, 

met name voor Kingfisher Bay in Panama; 
- Het genereren van de noodzakelijke liquiditeiten en werkkapitaal voor een doorstart. 
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Ook de marktwaarde van de projecten is gebaat bij snelle actie, een duidelijke strategie en de aanwezigheid van 
een lokale organisatie. Daarnaast bestaat in Antigua het risico van een faillissement van CDAL met negatieve 

repercussies voor de bestaande organisatie. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de netto waarde en verplichtingen zoals bepaald in deze eerste analyse van La 

Perla/Nacar. 

Projecten EUR Crediteuren EUR 

Totaal Spanje 2.550.000 Handelscrediteuren 16.771.498 

Totaal Antigua 6.619.718 Informal lenders 60.425.271 

Totaal Panama 9.418.160 B&B 6.000.000 

 

  Boedelkrediet (incl 1 jaar rente) 753.521 

Totale netto waarde projecten 18.587.878 Totaal crediteuren 83.950.290 

Tabel 1 Overzicht totale netto waarde en verplichtingen 

 Dit is het rapport zoals verstuurd aan de rechtbank d.d. 1 juli 2011, met vier opmerkingen toegevoegd rode tekst in kaders zoals 
deze (p17 en p33). Dit betreft geen volledige actualisatie van het rapport, voor de meest recente status van Panama verwijzen 

wij naar de brief van de bewindvoerder d.d. 28 juli 2011 en het daarin genoemde informatiepakket. De samenvatting van 
opmerkingen (per 17 augustus 2011) in het rapport: 

 De taxatie CBRE van Spanje is definitief gemaakt per 12 augustus 2011. Deze is verhoogd met EUR 600.000 naar een 

totaal van EUR 32,3 mln. De netto waarde van Spanje en het totaal nemen hierdoor toe met EUR 300.000 tot resp. EUR 
2.850.000 en EUR 18.887.878; 

 De waardering door CBRE in 2011 is substantieel lager dan de waardering door CBRE in 2008 en de waardes waarmee 
wordt gerekend in het business plan. Er is echter voor gekozen het boedelkrediet nu niet aan te wenden voor een tweede 
taxatie in Spanje; 

 De grond in Panama is waarschijnlijk groter dan momenteel in de documenten staat waarop de taxatie is gebaseerd. Mocht 
bij meting van de grond blijken dat dit het geval is, dan heeft dit een positief effect op de netto waarde in de boedel.  
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2 INLEIDING 

Dit rapport geeft een analyse van de vennootschappen Nacar Holding NV, La Perla Living Holding BV, La Perla 

Investments BV en Nacar Management BV (hierna gezamenlijk: La Perla). Deze vennootschappen zijn sinds 26 
januari 2010 (Nacar Holding NV) en 9 februari 2010 (La Perla Living Holding BV en La Perla Investments BV) in 

surseance met de heer A.W. de Man als bewindvoerder. Nacar management BV is failliet sinds 28 januari 2010, de 

heer A.W. de Man is hier curator van. 

2.1 DOEL VAN HET RAPPORT 

De firma Zanders heeft van de bewindvoerder, in overleg met en met toestemming van de heer G. Duizendstraal 
en de heer P. Geerlings, de opdracht gekregen om de mogelijkheden van een crediteurenakkoord te onderzoeken 

en zo mogelijk een doorstart van de onderneming te creëren. Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de wens 
van partijen om meer tijd te geven aan het onderzoek naar een mogelijke doorstart dan mogelijk is binnen de 

huidige surseance periode. Hiertoe is het noodzakelijk om meer inzicht te verschaffen in de vermogenssituatie van 
La Perla. 

Het doel van dit rapport is inzicht te verschaffen in de mogelijke netto waarde van het bedrijf La Perla voor zover 
het de vennootschappen in surseance van betaling betreft. Onder netto waarde wordt verstaand het saldo tussen 

de bezittingen enerzijds en de schulden anderzijds van de betreffende vennootschappen.  

Onder bezittingen wordt verstaan de eigendommen direct of indirect gehouden door de vennootschappen Nacar 

Holding NV, La Perla Living Holding BV, La Perla Investments BV en Nacar Management BV, alsmede 
eigendommen en rechten die door de heer Duizendstraal onverschuldigd zouden kunnen worden ingebracht ten 

behoeve van de continuïteit van de onderneming.  

De schulden kunnen bestaan uit: 

- Verplichtingen gelieerd aan het onroerend goed zoals bijdragen VVE, onderhoudsverplichtingen, 

verschuldigde lokale belastingen en vorderingen van werknemers; 
- Hypothecaire leningen; 

- Vorderingen van project partners, al dan niet gedekt door zekerheden. 
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2.2 GERAADPLEEGDE INFORMATIE EN PERSONEN 

In dit rapport baseren wij ons op informatie die wij hebben verkregen door het raadplegen van schriftelijke 

informatie, gesprekken met betrokkenen en site visits in Spanje (mei 2011), Antigua en Panama (beide juni 
2011). Bijlage I geeft een overzicht van de schriftelijke informatiebronnen alsmede de geraadpleegde personen. 

Wij hebben de indruk dat de door ons verkregen informatie nog niet geheel compleet is maar dat het op basis van 
deze informatie wel mogelijk is om een concrete analyse te maken van de waarde van de onderneming en de 

perspectieven van een eventuele doorstart. De indruk dat de informatie nog niet compleet zou zijn komt voort uit 
het feit dat afgelopen maanden regelmatig nieuwe informatie is ontvangen, die niet altijd even consistent is met 

voorgaande informatie. Er wordt gewerkt aan transparantie. Daar waar nodig zal in het rapport worden 
aangegeven of onderzoek naar aanvullende informatie wenselijk is. 

2.3 OPZET VAN DIT RAPPORT 

In dit rapport zal allereerst een korte toelichting worden gegeven met betrekking tot La Perla. Vervolgens wordt 

per land een analyse gegeven van de netto waarde. Daarna worden de overige factoren van invloed op de netto 

waarde gegeven. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de totale netto waarde.  

In de bijlage zijn achtereenvolgens de geraadpleegde informatiebronnen, de informatie per project, een lijst met 

gebruikte afkortingen, de structuur van La Perla en een korte beschrijving van Zanders opgenomen. 
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3 LA PERLA 

3.1 RECENTE ONTWIKKELINGEN 

La Perla is een initiatief van de heer G. Duizendstraal waarin luxe ‘tweede’ huizen worden ontwikkeld en beheerd 
met een full service concept. De verschillende projecten (het ontwikkelde en te ontwikkelen vastgoed en gronden) 

zijn ondergebracht in entiteiten van La Perla en/of in trusts opgezet door de heer Duizendstraal. De investeringen 

in deze projecten zijn gedaan met gelden van Informal lenders, leningen van banken alsmede financieringen van 
partners en privé vermogen van de heer Duizendstraal. De informal lenders participeren in de vorm van leningen 

met vaste rente en looptijd, sommigen met een winstrecht op een project. De heer Duizendstraal heeft tevens bij 
een groot aantal van deze leningen persoonlijk meegetekend als borg. 

La Perla heeft de afgelopen jaren een turbulente tijd doorgemaakt mede als gevolg van de kredietcrisis en de 
daaruit voortvloeiende onroerend goed problemen. Reeds voor de crisis is intern onderkend dat de financiering 

geoptimaliseerd diende te worden. Er zijn sinds 2007 verschillende pogingen gedaan om vreemd vermogen aan te 
trekken. Daarnaast zijn tevens stappen ondernomen om te gaan fuseren met het Franse beursgenoteerde 

Mandarin Group. Later is deze groep hernoemd naar La Perla World (LPW). Er was reeds toestemming van AMF 
(Franse AFM), echter is dit initiatief – in de oorspronkelijk voorgenomen vorm - gestrand in de turbulente tijd na 

de val van Lehman Brothers (oktober 2008). Dientengevolge kampte La Perla met financierings- en 
liquiditeitsproblemen. Na een aantal saneringstransacties (w.o. grondruil voor leningen en de opkoop van 

schuldpapier) heeft La Perla in 2010 surseance aangevraagd.  

In Bijlage IX zijn drie overzichten opgenomen van de structuur. LPIL is de structuur tot een aantal maanden voor 

aanvraag van de surseance. Dit is medio 2009 gewijzigd in de Nacar Trust en LPW structuren. G. Duizendstraal en 

de bewindvoerder zijn overeengekomen dat de wijzigingen (daar waar gewenst door de bewindvoerder) ongedaan 
dienen te worden gemaakt. 
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3.2 OVERZICHT PROJECTEN 

De huidige portefeuille omvat projecten in Spanje, Antigua en Panama. Onderstaande tabel geeft kort per project 

de status weer:  

Project Land Type eigendom Status ontwikkeling 

Monte Mayor Spanje Kavels, wooneenheden, faciliteiten en grond In ontwikkeling 

Istán Spanje Grond Nog niet gestart 

El Castillo de la Heredia Spanje Appartementen en huizen Gebouwd 

CDAL Antigua Faciliteiten en grond tbv herontwikkeling  In ontwikkeling 

Pearns Point Antigua Winstdeling Nog niet gestart 

Kingfisher Bay Panama Grond Nog niet gestart 

Tabel 2 Overzicht huidige projecten 

In de volgende drie hoofdstukken wordt de netto waarde van de projecten geanalyseerd. In Bijlage II t/m Bijlage 

VII is per project een overzicht van de beschikbare informatie opgenomen. 
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3.3 OVERZICHT CREDITEUREN 

Tabel 3 betreft een overzicht van de ingediende vorderingen voor zover bekend op 28 juni 2011 bij de 

bewindvoerder. Dit overzicht kan nog veranderen naar aanleiding van vorderingen, thans aan ons niet bekend, die 
later nog worden ingediend.  

  

La Perla 

Investments 

(EUR) 

La Perla 

Investments 

(USD) 

La Perla Living 

(EUR) 

Nacar Holding 

(EUR) 

Nacar 

Management 

(EUR) 

Totaal 

(EUR) 

Concurrent € 5.677.572,98    € 6.171.962,90  € 13.024.898,32  € 6.217.730,38  € 15.458.375,30  

Preferent     € 253.576,93  € 124.325,44  € 847.225,56  € 1.225.127,93  

Informal € 41.219.455,36      € 12.526.551,91    € 53.746.007,27  

Informal $    $ 9.484.554,80        € 6.679.263,94  

Boedel         € 87.994,66  € 87.994,66  

Totaal € 46.897.028,34   $ 9.484.554,80  € 6.425.539,83  € 25.675.775,67  € 7.152.950,60  € 77.196.769,10  

Tabel 3 Overzicht ingediende vorderingen per 28 juni 2011, EUR/USD 1,42 

Op dit moment is in totaal EUR 77.196.769,10 aan vorderingen ingediend. In het overzicht per vennootschap zit 

een vordering ad EUR 5.619.639,07 in de post ‘Concurrent’ die vanwege hoofdelijkheid aanspraak maakt op alle 
vennootschappen, hiervoor is gecorrigeerd in het totaal. In dit overzicht is nog geen rekening is gehouden met de 

29, lid 2 OB claim van de fiscus. Deze zou - indien aan de handelscrediteuren in het geheel geen uitkering zou 
worden gedaan - EUR 155.203,- bedragen. 
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4 NETTO WAARDE PROJECTEN IN SPANJE 

In dit hoofdstuk wordt in detail ingegaan op de verschillende projecten van La Perla in Spanje, met als doel de 

netto waarde te bepalen. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van de door La Perla opgestelde business plannen, 
recente externe taxaties en kennis van landenexperts.  

4.1 PROJECTEN IN SPANJE 

Spanje is waar La Perla ooit begonnen is met vastgoedontwikkeling. Met succes zijn hier projecten ontwikkeld 
zoals La Perla de la Heredia (1995) en La Perla de la Bahia de La Perla (1998). Momenteel lopen er nog drie 

verschillende projecten, allen in de omgeving van Marbella: 

 Monte Mayor 

 Istán 
 El Castillo de la Heredia 

Voor de projecten Monte Mayor en Istán is een deal gemaakt met de oorspronkelijke geldgever Hypobank. De 
hypothecaire lening is door de bank overgedragen aan Oosterhof Beheer BV (Oosterhof). Deze transactie is geen 

onderdeel van de boedel, echter is er door GLS een deling in de netto opbrengsten bedongen. Dit recht zou 
kunnen worden ingebracht in de boedel. De transactie met Oosterhof wordt verder toegelicht in paragraaf 4.4. 

4.2 RECENTE MARKTONTWIKKELINGEN SPANJE 

Door de afhankelijkheid van de constructie sector is Spanje zwaar geraakt door de kredietcrisis. Wat betreft de 

markt voor vakantiewoningen is sprake van veel aanbod en dalende prijzen. Kopers uit het buitenland, met name 
uit de UK, zijn eveneens zwaar geraakt door de kredietcrisis. Het is zeer moeilijk om bankfinanciering te krijgen 

voor de aankoop van bouwkavels of vakantiewoningen. De laatste tijd lijkt de situatie te stabiliseren maar er is 

allerminst sprake van herstel. 

4.3 BESCHRIJVING PROJECTEN IN SPANJE 

Zoals eerder genoemd zijn er drie verschillende projecten in Spanje. Monte Mayor bestaat uit verschillende 
subprojecten. In de Bijlage II t/m Bijlage IV worden de details per project weergegeven. 
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4.3.1 Monte Mayor  

Het project Monte Mayor betreft het gebied gelegen om de Golf & Country Club de Monte Mayor, in de gemeente 

Benahavís. De 18 holes golfbaan is het hart van dit project en vormt een belangrijke trekker, maar is geen 
eigendom van La Perla. Het totale project is op te delen in een aantal subprojecten, dit wordt weergegeven in 

Tabel 4. 

Het sales office is goed onderhouden, echter het onderhoud van de infrastructuur is er de laatste 1,5 jaar bij in 

geschoten. Hier en daar heeft de regen voor wat problemen gezorgd en moet de weg worden gerepareerd. Het 
geheel maakt verder een verzorgde indruk, op een groot aantal kavels wordt op dit moment door particulieren 

gebouwd. De locatie is goed, in de heuvels met uitzicht op zee vanaf een groot aantal punten op het project. De 
bebouwing aan de kust valt buiten het zichtsveld. Marbella ligt op ongeveer 30 minuten rijden.  

De meeste bewoners hebben de La Perla bouwvoorschriften gerespecteerd en dat geeft het project als geheel de 
nodige standing. De golfbaan is matig onderhouden en heeft behoefte aan investeringen. Het nieuwe club house is 

niet afgebouwd en ligt midden in het project op een prachtige plaats.  

La Heredia de Monte Mayor is opgezet als een dorpje. Van de Townhouses zijn er 53 gebouwd en nog 12 te koop. 

Deze 12 worden op het moment opgeknapt om te worden verkocht. De bouw van rest van de townhouses en de 
appartementen alsmede de aanleg van de infrastructuur voor de 50 te ontwikkelen kavels zijn nog niet gestart. 

De bouwkavels en de te ontwikkelen kavels, inclusief club house en sales office, zijn eigendom van Monte Mayor 

Real Estate SL, 100% dochter van Reimico XXI SL en Hexemony SL (50/50%). De townhouses en appartement 
worden gehouden door El Pueblo de Monte Mayor, eveneens een 100% dochter van Reimico XXI SL en Hexemony 

SL (50/50%). Reimico is 100% van GD.  

De organisatie in Spanje op dit moment bestaat uit een heel klein aantal mensen. De dossiervorming is goed op 

orde. Er lopen claims van werknemers en de VVE voor achterstallige betalingen (zie later meer hierover). De 
huidige organisatie is niet voldoende om de problemen het hoofd te bieden. 

 

 



Eerste analyse van La Perla/Nacar 

 

 

Zanders | VERTROUWELIJK Pagina 15 van 53 

 

Tabel 4 Status projecten Monte Mayor, Spanje 

 

Naam Omschrijving Status 

Monte Mayor Golf & Country Club, 

fase III, V, VI en VII 
Individuele ruim opgezette bouwkavels 183 reeds verkocht, 57 kavels te koop 

Monte Mayor Golf & Country Club, 

fase VIII 
Grond ten behoeve van individuele bouwkavels 

50 kavels aan te leggen, nog geen 

infrastructuur; kosten infrastructuur EUR 6 mln 

Monte Mayor Golf & Country Club, 

fase X 

Grond aangrenzend aan het Club House, ten 

behoeve van individuele bouwkavels 

10 kavels aan te leggen, gemiddelde grootte 

3.088m2 waarvan 12,2% mag worden bebouwd; 

[kostenraming hiervoor nog onbekend] 

Monte Mayor Clubhuis, fase X 
Bedoeld als toekomstig clubhuis voor de golf, 

2000m2 groot 

Reeds EUR 3,5 mln in geinvesteerd, EUR 0,5 

nodig om af te maken (exclusief verleggen van 

de golfbaan) 

Monte Mayor Sales office 

Dient nu als kantoor voor verkoop en 

administratie, in totaal 600m2 en gebouwd op 3 

kavels. Mogelijk te gebruiken als villa 

In gebruik als kantoor / sales office 

La Heredia de Monte Mayor,  

Masterplan fase III 

Geheel van huizen en appartementen, 

aangrenzend aan het gebied van Monte Mayor 

Golf & Country Club  

53 townhouses reeds gerealiseerd, 12 nog in de 

verkoop (140 tot 250 m2) 

La Heredia de Monte Mayor,  

Masterplan fase IV 

Grond ten behoeve van uitbreiding van La 

Heredia de Monte Mayor met 83 townhouses 

Te ontwikkelen, bouwkosten geraamd op EUR 25 

mln 

Bouwgrond, Masterplan fase V 

Grond aangrenzend aan La Heredia de Monte 

Mayor, ten behoeve van 230 appartementen 

(gemiddeld 132m2/eenheid) 

Te ontwikkelen, vergunning te verkrijgen zodra 

tekeningen zijn gefinaliseerd 
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4.3.2 Istán 

Istán is een klein dorpje een paar kilometer landinwaards bij Marbella. Het project Istán betreft een heuvel met 

uitzicht over het meer van Istán, een stuwmeer.  

Tabel 5 Status project Istán, Spanje 

Istán wordt gehouden door Las Terrazas de Istán SL, 100% dochter van Reimico XXI SL en Hexemony SL 

(50/50%). 

4.3.3 El Castillo de la Heredia 

El Castillo de la Heredia is gelegen naast het eerder gerealiseerde project La Heredia. Alle wooneenheden zijn 
reeds gebouwd. Afgelopen half jaar zijn er 10 townhouses verkocht en er staan er nog 12 te koop. De eenheden 

zijn eigendom van El Castillo de La Heredia SA, 100% dochter van Reimico XXI SL.  

Tabel 6 Status project El Castillo de la Heredia, Spanje 

4.4 WAARDEBEPALING EN TAXATIES 

Naam Omschrijving Status 

Istán 

14,3 hectare grond waarvan 21.046m2 

bebouwbaar; plannen voor: 

 townhouses (39.801 m2),  

 appartementen (37.906 m2) en  

 commerciële ruimte (2.515 m2) 

Te ontwikkelen; Er staat nu een oud landhuis 

met een paar stallen op, verder is er nog geen 

infrastructuur aanwezig 

Naam Omschrijving Status 

El Castillo de la Heredia 

Appartementen en huizen gebouwd aansluitend 

op het project La Heredia. In totaal 28 

eenheden.  

Gebouwd en 12 eenheden in de verkoop; 

Aangezien deze eenheden een tijd leeg hebben 

gestaan krijgen ze eerst een opknapbeurt 
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Opmerkingen 17 aug 2011: 

1. De taxatie van CBRE in 
2011 is inmiddels definitief 

gemaakt en komt in totaal 
op EUR 32,3 mln door 

aanpassing waarde Club 
House (1,5mln ipv 
0,9mln); 

2. Het verschil met 2008 blijft 
groot. Voornamelijk door 

het verschil in prijs per m2 
van de bouwkavels van 
Monte Mayor; 

3. Er is besloten het 
boedelkrediet nu niet aan 

te wenden voor een 

tweede taxatie. 

Onderstaande tabel betreft een vergelijking van de list prices van de verschillende plots, gebouwen en gronden 
met de taxatie: 

(alles in Mln EUR) List price  

(meest recente) 

Taxatie 2008 Taxatie 2011 Liq.waarde 2011 

57 kavels gereed 30,2 10,1 3,0  

50 kavels te ontwikkelen 31,6 12,5 4,4  

Club House 3,5 4,3 0,9  

Sales Office 2,0 2,9 0,9  

12 townhouses 8,5 8,9 2,0  

83 townhouses te ontwikkelen 9,9 9,0 3,2  

230 appartement te ontwikkelen 24,2 19,7 8,7  

Istán 17,7 17,7 5,7  

El Castillo de la Heredia 7,5 7,5 2,8  

Totaal 135,1 92,6 31,6 19,0 

Tabel 7 Vergelijking prijzen en waarderingen van de Spaanse projecten 

Het ontwikkelen van de resterende 50 kavels kost naar verwachting EUR 6 mln en is 
alleen noodzakelijk als besloten wordt deze kavels tot ontwikkeling te brengen. 

Daarnaast is additionele capaciteit nodig voor de elektriciteit, maar dat lijkt mogelijk. Het nieuwe Club House van 
in totaal 2.000m2 is nog niet af. Er is inmiddels in totaal EUR 3,5 mln in geinvesteerd en daar zal nog minimaal 

EUR 0,5 mln in moeten worden geinvesteerd om het af te maken. 

De taxaties in 2008 en 2011 zijn beiden uitgevoerd door CBRE. De taxatie van 2011 is op het moment van 

schrijven nog in 'draft' en nog niet besproken met de taxateurs. De liquidatiewaarde van de eigendommen 

bedraagt volgens CBRE in totaal EUR 19,0 mln.  
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4.4 LENINGEN EN OVERIGE VERPLICHTINGEN 

4.4.1 Monte Mayor en Istán 

Monte Mayor is oorspronkelijk gefinancierd door Hypo Real Estate (HRE) voor in totaal EUR 52 mln waarvan EUR 
41 mln ten behoeve van Monte Mayor Real Estate SL en EUR 11 mln ten behoeve van El Pueblo de Monte Mayor 

SL. Ten behoeve van de aankoop van Istán is additioneel EUR 13,4 mln geleend hetgeen de totale hoofdsom op 
EUR 65,4 mln brengt, geheeld gedekt door een hypotheek. 

Eind 2010 is deze hypothecaire lening overgenomen door Oosterhof Beheer BV (Oosterhof). Op 28 maart 2011 is 
een overeenkomst gesloten tussen Oosterhof en Global Living Services Ltd (GLS) waarbij afspraken zijn gemaakt 

over de terugbetaling van de lening. GLS neemt hierbij de verplichting op zich om de betreffende projecten zo 
goed mogelijk te beheren (inclusief de daarbij behorende sales en marketingkosten en operationele kosten) in ruil 

voor een gerechtigdheid in de netto opbrengsten. GLS heeft de volgende rechten op de netto opbrengsten uit de 
projecten: 

A. Tot EUR 1,5 mln: 
B. Van EUR 1,5 - 18,5 mln: 

C. Van EUR 18,5 – 18,8 mln: 
D. Vanaf EUR 18,8 mln: 

100% 
40% 

0% 
60% 

(mag uitsluitend gebruikt worden voor operationele kosten!) 

Toelichting op staffel B: 

 De bovenkant van de staffel B (EUR 18,5 mln) wordt vermeerderd met een samengestelde rente van 20% 
per jaar over een bedrag van EUR 17,1 mln. Dat betekent dat per eind juni de bovengrens van de tweede 

staffel ongeveer EUR 19,7 mln bedraagt. De bedragen van de overige staffels worden navenant opgehoogd; 
 In het contract is tevens sprake van een optie voor GLS tot koop van Istán voor een bedrag van EUR 2,4 

mln. GLS heeft deze optie uitgeoefend maar de betalingstermijnen zijn verlopen. Tevens bepaalt 
overeenkomst dat in dat geval een boete is verschuldigd van 10% van de uitoefenprijs. Deze kan vervolgens 

bij de staffel B worden opgeteld (op het moment van schrijven is nog niet bekend of dit zo is); 
 In de 40% ten goede van GLS zijn begrepen de eventuele verrekeningen met de Spaanse en/of Nederlandse 

BTW. Het toekomende percentuele deel wordt daarmee dus aangepast. 
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Staffel C betreft een kavel van 'een perceel grond in het project dat door Monte Mayor ontwikkeld wordt' ter 
waarde van EUR 300.000. 

Aangezien GLS niet onder de surseance van betaling valt, is een toezegging noodzakelijk dat de aan GLS 
toekomende gelden ten goede komen aan de La Perla boedel. 

4.4.2 El Castillo de La Heredia 

De waarde van de 12 appartementen in El Castillo de la Heredia wordt door CBRE op EUR 2,8 mln getaxeerd. De 

uitstaande hypothecaire lening bedraagt EUR 3,9 mln. 

4.4.3 Netto waardebepaling 

Gegeven de rente van 20% over de tweede staffel uit de Oosterhof overeenkomst en uitgaande van de recente 
taxatie zal GLS recht hebben op 40% van de netto verkoop opbrengsten. Bij verkoop van Monte Mayor en Istán 

voor EUR 23,1 mln zal de eerste EUR 1,5 mln worden aangewend voor de operationele kosten van de verkoop en 
het beheer van het project. De rest van de netto opbrengsten, 40% van EUR 21,6 mln = EUR 8,6 mln valt ten 

goede aan GLS. Dit is exclusief executie kosten, boete voor het niet betalen van uitoefenprijs van Istán en 
eventuele BTW afdracht. Van de netto opbrengsten zou 50% (EUR 4,3 mln) door GLS ter beschikking kunnen 

worden gesteld aan de La Perla boedel. De veronderstelling is dat de nog te ontwikkelen bouwkavels, townhouses 
en appartement te gelde kunnen worden gemaakt tegen de taxatiewaarde en dat de koper de totale 

ontwikkelkosten op zich neemt. 

Uitgaande van de taxatiewaarde en de uitstaande schuld is de netto waarde van El Castillo de La Heredia nihil. Het 

is wel belangrijk om de verkoopinspanningen te continueren teneinde mogelijke waardestijgingen ten opzichte van 
de taxatiewaarden te realiseren. 

Bij de bepaling van de netto waarde van de eigendommen in Spanje moet, behalve met de hypothecaire leningen, 

rekening worden gehouden met de volgende verplichtingen: 

- Achterstallige betalingen en claims van de VVE, ex-werknemers, leveranciers en overige crediteuren ter 

grootte van EUR 6 mln. Deze zouden volgens het La Perla management kunnen worden gesettled voor EUR 
2 mln voor de VVE en EUR 1.250.000 voor het personeel; 
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- De kosten van de lokale organisatie ten behoeve van het management van de infrastructuur, de relatie met 
de golf course, de verkoop van kavels, etc. Onze inschatting is dat hiervoor minimaal 3 tot 5 personen 

zouden moeten worden gealloceerd hetgeen, tezamen met huisvesting en kantoorkosten, rond EUR 0,5 mln 
per jaar aan kosten tot gevolg heeft; 

- De doorlopende bijdragen aan de VVE betreffende de 57 bestaande bouwkavels [bedrag nog te bevestigen]; 
- Eventueel te verstrekken garanties aan een koper van de projecten. 

Mits GLS 50% van de netto opbrengsten ter beschikking stelt aan de boedel, is de potentiële netto waarde 
positief. Veel hangt af van het lokale management en de realisatie van verkopen en de verdere ontwikkeling van 

de townhouses en appartementen. De totale netto waarde voor Spanje bedraagt EUR 2,55 mln, de berekening 
hiervoor is weergegeven in Tabel 8. 

Omschrijving Bedrag (EUR) 

Profit GLS 50% 4.300.000 

100% tranche A (tbv VVE) 1.500.000 

VVE settlement en claims (raming)  (2.000.000) 

Personeel  (1.250.000) 

Totaal Spanje  2.550.000  

Tabel 8 Netto waarde Spanje 

4.5 MOGELIJKE STRATEGIEEN EN SCENARIO’S 

Allereerst is het v.w.b. de projecten in Spanje essentieel om een bindende overeenkomst te sluiten met GLS dat 
50% van de netto opbrengsten ten goede komen aan de La Perla boedel. 

Daarnaast is het belangrijk om snelheid te maken omdat in de overeenkomst met Oosterhof is bepaald dat de 
bovengrens van de tweede staffel, waarna GLS recht heeft op 60% van de netto opbrengsten, ieder jaar toeneemt 

met 20% van EUR 17,1 mln, ofwel EUR 3,4 mln. Realisatie van netto waarde voor de boedel is gebaat bij een 

snelle verkoop van het sales office, de bestaande bouwkavels, townhouses en eventueel Istán. Wij hebben twijfels 
bij het nut van een verkoop van het club house. Enerzijds lijkt de waarde beperkt, mede omdat een koper nog fors 
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zal moeten investeren om het bewoonbaar te maken. Anderzijds biedt de locatie van het club house potentieel 
voor de ontwikkeling van de golfbaan. 

Tegelijkertijd zullen de uitstaande schulden aan de VVE, werknemers en andere crediteuren moeten worden 
gesettled. Hiermee wordt vermeden dat beslagen worden gelegd en de operaties worden belemmerd. Maar dit ook 

ook belangrijk om kans te maken op het aantrekken van een partner tegen goede condities. Het eerste deel van 
de verkoop/opbrengsten van EUR 1,5 mln zou hiervoor kunnen worden aangewend, mits ingebracht door GLS. 

Wij bevelen tevens aan om de mogelijkheden te onderzoeken om het management en de aantrekkingskracht van 
de golfbaan te vergroten. Het betreft een 18 holes baan met veel potentieel dat actief moet worden uitgebaat. 

Bancaire financiering is geen optie omdat Oosterhof al hypotheek heeft op alle objecten. Ook de objecten in El 
Castillo de La Heredia zijn in hypotheek gegeven aan een Spaanse bank.  
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5 NETTO WAARDE PROJECTEN IN ANTIGUA 

La Perla is actief in Antigua sinds 2004. Nonsuch Bay aan de oostkant van het eiland was het eerste project van La 

Perla. Jolly Harbour is gelegen aan de westkant van Antigua en betreft een acquisitie uit 2005. 

5.1 RECENTE MARKTONTWIKKELINGEN ANTIGUA 

Toerisme is de dominante driver van de economie in Antigua. Ongeveer 400.000 toeristen per jaar arriveren per 

boot, meest cruise schepen, en ongeveer 250.000 per vliegtuig. In 2009 zijn de bezoekersaantallen met 10-15% 
afgenomen. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels daalde van 66% naar 58%. Vooral Engelse toeristen lieten 

het afweten vanwege de economische malaise in de UK en een dalende waarde van het GBP. 

5.2 BESCHRIJVING PROJECTEN IN ANTIGUA 

In principe is La Perla op Antigua momenteel slechts in één project actief, echter is het door het bedwongen 
winstrecht op Pearns Point tevens nodig om Pearns Point gedetailleerd te beschrijven. 

5.2.1 Jolly Harbour 

De Jolly Harbour eigendommen worden gehouden door CDAL (Caribbean Developments Antigua Limited). CDAL is 

tevens het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de faciliteiten voor de bewoners rondom Jolly 
Harbour. Daarnaast heeft het grond beschikbaar voor (her)ontwikkeling. 

Jolly Harbour is gelegen aan de westkant van het eiland en heeft de beschikking over een haven, golfcourse (18 
holes), winkels, een supermarkt en sport/ en horecafaciliteiten. De eigendommen van CDAL zijn weergegeven in 

Tabel 9. 

 

 

 

 



Eerste analyse van La Perla/Nacar 

 

 

Zanders | VERTROUWELIJK Pagina 23 van 53 

 

Tabel 9 Eigendommen CDAL 

V.w.b. de vennootschap CDAL en haar eigendommen is een Legal opinion gevraagd die wij binnenkort verwachten. 

Eigendom Omschrijving Status 

Infrastructuur: 
Een groot deel van de infrastructuur en 

gebouwen dateren uit 1992  

Een gedeelte van de infrastructuur is afgelopen 

jaren nieuw aangelegd (Reeds Point, Harbour 

Island); een groot deel is reeds 20 jaar oud 

 Rioolzuivering 

Jolly Harbour heeft een eigen rioolzuivering. Dit 

water wordt gebruikt ten behoeve van de 

golfbaan 

Binnen 2 jaar aan vervanging toe; over 1,5 

jaar moet zijn gestart met de bouw van een 

nieuwe installatie 

 Grond met  

ontziltingsinstallatie 

De ontziltingsinstallatie is in eigendom van en 

wordt gerund door General Electric, de grond is 

van CDAL 

- 

 Electriciteitsvoorziening  

(3 generatoren) 

Door middel van 3 eigen generatoren wordt 

stroom opgewekt; hiermee wordt 

onafhankelijkheid van de minder betrouwbare 

eilandstroom APUA mee bereikt 

Momenteel zijn er 2 generatoren uitgevallen. 

Er wordt gekeken naar een backup plan en er 

wordt overwogen over te stappen naar APUA 

 Parkeerplaatsen en grond  

tussen en om de plots 

Parkeerplaatsen en kale grond (grasverlden) 

aangemerkt voor toekomstige 

projectontwikkeling 

Op de kale grond zouden de eerste plannen 

kunnen worden gerealiseerd voor nieuwe 

gebouwen/appartementen 

 Bekabeling Elektra kabels en ‘transporters’ [Status onbekend] 

 Loods 
Een grote loods; wordt voornamelijk gebruikt 

voor de voorraad van de onderhoudsdienst 
In gebruik 

 Kademuren 
De kademuren van de haven, inclusief de 

muren bij de huizen is in eigendom 

Verouderd en op sommige plaatsen aan 

vervanging toe 

Kantoorgebouw In totaal 1.320 m2 In gebruik door CDAL 

Commercial centre 
61 winkels van in totaal 2.130 m2 bruto huur 

USD 840.000 per jaar 
Grotendeels verhuurd (87%) 

BBR centre Sportsbar, zwembad, tennisbanen, etc. Lokatie wordt niet optimaal gebruikt 
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De inkomsten van CDAL bestaan uit de huur van faciliteiten en winkels (bruto huur USD 840.000), de bijdragen 
van de huiseigenaren (676 woningen à USD 250/mnd = 2 mln/jaar) en kosten (bijvoorbeeld elektriciteitsverbruik) 

die worden doorbelast aan de huiseigenaren. De uitgaven van CDAL bestaan uit personeelskosten, onderhoud, 
management, inkoop brandstof, etc. Er zijn momenteel geen reserveringen aanwezig voor groot onderhoud en 

vervanging van bijvoorbeeld de waterzuiveringsinstallatie of de elektriciteitsgeneratoren. Over 2011 wordt een 
exploitatietekort van USD 3,35 mln begroot. 

De vergoeding van huiseigenaren ad USD 250/mnd lijkt niet genoeg om de kosten te dekken (break even is USD 
330 – 350) en daarnaast betaalt een groot aantal huiseigenaren de betreffende bijdrage niet. Hierdoor is de 

financiële situatie van CDAL al jaren zeer precair en wordt weinig tot niets geïnvesteerd in groot onderhoud of de 
ontwikkeling van de locatie. Inmiddels is actie ondernomen om de bijdragen actief te gaan innen. CDAL heeft op 

dit moment dringend liquiditeiten nodig, hierover later meer. 

De haven is verkocht in 2006-2007 en de golfcourse is eveneens verkocht maar het transport en een deel van de 

betaling moet nog worden afgewikkeld. De supermarkt is eigendom van de exploitant. Een aantal individuele 

kavels is verkocht (op o.a. Reeds Point en Harbour Island), echter op dit moment is nog niet geheel duidelijk in 
hoeverre alle kavels zijn getransporteerd en betaald. Dit wordt nog nader uitgezocht. Daarnaast is er wellicht ook 

nog een winstdeling op de te bouwen eenheden op het Harbour Island, dit wordt ook nader uitgezocht. 

5.2.2 Pearns Point 

In april 2011 is tevens een recht bedongen op een deel van de opbrengsten van het schiereiland Pearns Point 
gelegen nabij Jolly Harbour. Pearns Point is het schiereiland ten noorden van Jolly Harbour. Dit is in eigendom van 

Three Rivers Worldwide Ltd (Three Rivers). De afspraken hieromtrent staan verder toegelicht in de Bijlage VI. 

Het business plan van Pearns Point betreft de aanleg van infrastructuur ten behoeve van 75 kavels waar luxe 

huizen op gebouwd kunnen worden. Daarnaast kan er een hotel worden ontwikkeld. Het functioneren van Pearns 
Point houdt nauw verband met Jolly Harbour gegeven de ligging en de in Jolly Harbour aanwezige faciliteiten. 



Eerste analyse van La Perla/Nacar 

 

 

Zanders | VERTROUWELIJK Pagina 25 van 53 

 

5.3 WAARDEBEPALING EN TAXATIES 

5.3.1 Jolly Harbour 

De waarde van Jolly Harbour bestaat uit: 

a. De bestaande eigendommen en de exploitatie daarvan ten behoeve van huurders en de huiseigenaren. 

b. Het ontwikkelingspotentieel 

In het verleden zijn ten behoeve van de continuering van de financiering in totaal 3 taxaties uitgevoerd van de 

waarde van de bestaande eigendommen: 

1. Deloitte (juni 2007):    USD 15.900.000 

2. Aguirre Newman (juni 2010):  USD 35.000.000 
3. Charterland (mei 2007):  USD 23.374.000 

Alhoewel deze taxatie in dezelfde periode zijn gemaakt, lopen ze sterk uiteen hetgeen een gevolg is van: 

- De impliciete waardering van het ontwikkelingspotentieel en de corresponderende grondwaarde; 

- Verdiscontering van achterstallig onderhoud en noodzakelijke investeringen in infrastructuur; 
- De taxatie van Aguirre Newman is gemaakt op basis van een gemiddelde grondprijs elders op Antigua. Wij 

zijn van mening dat dit een te optimistische inschatting oplevert. Bovendien is bij de waardering van de 
infrastructuur geen rekening gehouden met onderhoud. 

Wij gaan in principe uit van het gemiddelde van de Deloitte en Charterland waarderingen. In geen van 

bovenstaande waarderingen zijn er individuele kavels opgenomen (zie opmerking einde paragraaf 5.2.1) waarvan 
het eigendom bij CDAL zou kunnen vallen. 

Het ontwikkelingspotentieel bestaat uit: 

a. De herontwikkeling van het winkelgedeelte en de sportsbar in 5.000 m2 winkels, 2.500 m2 kantoren en 98 

appartementen; 
b. 20 additionele appartementen verdeeld over 3 gebouwen naast (ten noorden van) het winkelgedeelte; 

c. 127 appartementen op de locatie van het BBR center. 
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De totale potentiële verkoopwaarde van de te ontwikkelen gebouwen wordt door Deloitte en het lokale 
management team van CDAL geschat op USD 150 mln. De bouwkosten bedragen in totaal USD 80 mln, exclusief 

de kosten van een financiering. Technisch zou e.e.a. gerealiseerd kunnen worden binnen een overzichtelijke 
tijdshorizon van 5 jaar, maar gegeven de beperkte beschikbaarheid van bankfinanciering en de marktomvang 

moet worden overwogen om e.e.a. zeer gefaseerd tot ontwikkeling te brengen. 

5.3.2 Waardering Pearns Point 

Pears Point is in mei 2010 getaxeerd door Aguirre Newman. De marktwaarde werd geschat op USD 53 mln en de 
liquidatiewaarde op USD 37,5 mln. 

Pearns Point is, gegeven de unieke ligging, zeer geschikt voor exclusieve kavels en woningen. Een inschatting van 
de verkoopprijzen van de kavels is derhalve moeilijk te geven maar gegeven de waarderingen en verkoopprijzen 

van kavels in Jolly Harbour en elders op het eiland lijkt deze waardering mogelijk. Rekening houdend met de 
noodzakelijk aanleg van infrastructuur komt dit gerekend per kavel neer op ongeveer USD 0,8 – 1 mln per kavel.  

Belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling van Pearns Point en de kavelprijzen is de kwaliteit van de exploitatie 
en de doorontwikkeling van Jolly Harbour.  
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5.4 LENINGEN EN OVERIGE VERPLICHTINGEN 

Jolly Harbour is deels gefinancierd met een hypothecaire lening van Global Bank van USD 10 mln. Door de 

financieel moeilijke situatie is CDAL sinds 2009 in gebreke op deze lening. De rente over 2011 bedraagt USD 1,02 
mln. In april 2011 is een akkoord bereikt tussen Three Rivers, CDAL en Global Bank met de volgende elementen: 

- Apac heeft een deposito van USD 1,5 mln ter beschikking gesteld aan Global Bank tot zekerheid van 
nakoming van CDAL´s verplichtingen onder de leningovereenkomst. Deze USD 1,5 mln moet door CDAL 

worden terugbetaald, inclusief 11% rente (of een andere rente gelijk aan de bancaire rente) te betalen uit 
de opbrengst van de verkoop van de golfcourse. De golfcourse is verkocht maar kan pas worden 

getransporteerd wanneer USD 100.000 aan liquiditeiten beschikbaar komt; 
- APAC heeft een ‘blocking vote’ in CDAL tot het moment dat de verplichtingen jegens Apac zijn nagekomen; 

- Ten aanzien van het project Pearns Point is een waterfall afgesproken waarbij Jewel gedeeltelijk recht heeft 
op de netto verkoopopbrengsten van Pearns Point: 

A. Tot EUR 6 mln: 

B. Van EUR 6 - 29,8 mln: 
C. Van EUR 29,8 – 32,4 mln: 

D. Van EUR 32,4 mln – 38,5 mln(+rente): 
E. Boven EUR 38,5 mln(+rente): 

45,83% 

17,87% 
0% 

21,6% 
50,0% 

- De rente is 8% en loopt vanaf 31 maart 2011 over de hoofdsom van EUR 38,5 mln. Jewel heeft recht op 
50% van de netto verkoopopbrengsten boven het bedrag van EUR 38,5 mln vermeerderd met de rente. De 

rente wordt verlaagd naar 5% vanaf homologatie van het La Perla crediteurenakkoord – indien deze tot 
stand komt; 

- Geert Duizendstraal stelt, namens Jewel, 50% van de netto opbrengsten, voor zover toekomend aan Jewel, 
ter beschikking aan de La Perla boedel; 

- De doelstelling is dat CDAL binnen 3 maanden break even draait; 
- Apac stelt USD 1.000.000 ter beschikking (het boedelkrediet) om de noodzakelijke activiteiten te 

ontwikkelen om de haalbaarheid een crediteurenakkoord te bereiken. Dit boedelkrediet draagt een rente van 
7%. 
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5.5 NETTO WAARDEBEPALING 

Rekening houdend met de taxaties, te verrichten groot onderhoud, de lening van Global Bank en de waterfall 

betreffende de distributie van de netto opbrengsten van Pearns Point is de netto waarde van Jolly Harbour en 
Pearns Point tezamen: 

Omschrijving Bedrag (USD) 

Gemiddelde taxatiewaarde mei 20101) 20.000.000 

Korte termijn verplichtingen (3.500.000) 

Schatting groot onderhoud binnen 3 jaar (2.800.000) 

Lening Global Bank (10.000.000) 

50% Jewel: Waterfall Pearns Point bij USD 53 mln waarde2) 5.700.000 

Totaal Antigua 9.400.000 

Tabel 10 Netto waarde Antigua 

1) Rekening houdend met een correctie op de taxatie van Aguirre Newman 

2) Onder de veronderstelling dat 100% van de rechten van Jewel aan de La Perla boedel gaan toekomen. 

Volgens het contract kan de bewindvoerder beslissen over de allocatie van 50% van de winstrechten en 
Geert Duizendstraal over de resterende 50%. EUR-USD koers 1,42. 

 

De veronderstelling is dat de lening van Apac van USD 1,5 mln met rente is terugbetaald uit de verkoop van de 

golfcourse. Een eventuele additionele waarde kan ook nog uit het onderzoek naar het eigendom van de 
verschillende niet getransporteerde kavels komen. Verder is hier geen rekening gehouden met het 

ontwikkelingspotentieel van Jolly Harbour. Waardebepaling van het ontwikkelingspotentieel kan pas plaatsvinden 
na een grondige analyse van het marktpotentieel en de financierbaarheid. 
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5.6 MOGELIJKE STRATEGIEEN EN SCENARIO’S 

De belangrijkste randvoorwaarde voor waarderealisatie in Antigua en de ontwikkeling van het potentieel van Jolly 

Harbour en Pearns Point is een gezonde en kwalitatief hoogwaardige exploitatie van de locatie. Door de financieel 
precaire situatie van CDAL is op dit moment niet aan deze randvoorwaarde voldaan. 

CDAL heeft dringend behoefte aan liquiditeiten voor korte termijn verplichtingen (met name achterstallige 
betalingen, onderhoud en dekking van het exploitatietekort). De mogelijkheden hiervoor zijn: 

1. Incasseren van achterstallige bijdragen van huiseigenaren en andere debiteuren; 
2. Afsplitsen exploitatie van het eigendom en break even maken van de exploitatie door: 

a. Verhoging van de bijdrage van de huiseigenaren, eventueel in combinatie met diversificeren van het 
tarief op basis van bewoonbaar oppervlakte of andere parameters; 

b. Het vormen van een sinking fund voor groot onderhoud, zoals de waterzuiveringsinstallaties, de 
generatoren en de kademuren; 

c. Juiste doorbelasting van variabele kosten zoals energie op basis van werkelijke prijzen, danwel het 

extern inkopen van elektriciteit; 
d. Onderzoeken van mogelijkheden tot het aanbieden van additionele diensten waarvoor de 

infrastructuur nu toch al beschikbaar is (bijvoorbeeld internet); 
e. Rationalisering van de organisatie en verlaging van de kosten in goed overleg met de overheid van 

Antigua; 
3. Onderzoek naar de mogelijkheden om bestaande kavels te verkopen in combinatie met een settlement van 

uitstaande vorderingen. 

Het eigendom van de infrastructuur, winkels en kantoorgebouw wordt thans ook niet rendabel geëxploiteerd. De 

kosten en rentebetalingen worden niet gedekt door de huur. Derhalve moet gezocht worden naar andere 
inkomstenbronnen en een betere verhuur van de winkels. De financierbaarheid van de noodzakelijke uitgaven is 

echter beperkt. 

Daarnaast moet op een financieel verantwoorde wijze worden geïnvesteerd in het vergroten van traffic in Jolly 

Harbour. Dit zal tevens een positief effect hebben op de toekomstige waarde-ontwikkeling van Jolly Harbour en 
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Pearns Point hetgeen de financierbaarheid van investeringen zal vergroten. Voor wat betreft investeringen in Jolly 
Harbour kan worden gedacht aan: 

- Een beter functioneren van het huidige winkelgebied en het verbeteren van de huurdersmix; 
- Het verkrijgen van controle over de exploitatie van de haven, danwel het terugkopen van het eigendom; 

- Het toegang geven aan Jolly Harbour van grotere boten (super yachts) door uitdieping van bestaande 
vaargeulen, danwel het creëren van een tweede haven bijvoorbeeld op de locatie van Hallpike; 

- Het ontwikkelen van een commercial center met aantrekkingskracht op toeristen en de lokale bevolking 
- Het ontwikkelen van appartement zoals eerder omschreven en het vergroten van het verzorgingsgebied van 

Jolly Harbour. 

Qua fasering en timing zou de strategie in Antigua moeten bestaan uit de volgende stappen: 

1. Genereren van liquiditeit zoals hiervoor beschreven en een herstructurering van CDAL door het splitsen van 
eigendom en exploitatie. De risico´s voor onderhoud van voorzieningen, kademuren, installaties, etc. 

moeten ten laste komen van de exploitatie entiteit en daarmee van de huiseigenaren en andere gebruikers 

van de faciliteiten. Een kwalitatief goede en financieel gezonde situatie is een absolute randvoorwaarde voor 
vervolgstappen; 

2. Het verbeteren van de verhuur en de huurdersmix van de bestaande winkels, al dan niet door kleine 
investeringen in de lay out en aantrekkelijkheid van het winkelgebied en de harbour front; 

3. Onderzoek naar een sterk gefaseerde ontwikkeling van Jolly Harbour met een focus op een toename van de 
bezoekersaantallen en het vergroten van Jolly Harbour als aantrekkelijke bestemming, ook voor lokale 

bewoners. Te denken valt aan het management van de haven, verdiepen van vaargeulen of het aanleggen 
van een nieuwe haven, maar ook de herontwikkeling van het winkelgebied. Gekozen zou moeten worden 

voor de investeringen die, gerekend per USD, de meeste additionele bezoekers kunnen trekken, uiteraard 
rekening houdend met de financierbaarheid. 
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De sleutelfactoren voor Antigua zijn: 

- Een gezonde en kwalitatief hoogwaardige exploitatie van de bestaande eigendommen en infrastructuur; 

- Het doen toenemen van de bezoekersaantallen door het aantrekkelijker maken voor alle mogelijke 
bezoekers inclusief lokale bewoners, toeristen arriverend per cruise schip en andere toeristen die elders op 

het eiland verblijven; 
- Antigua is een relatief klein eiland. Dat wil zeggen dat de vraag naar kavels, woningen, appartement en 

winkels in de startpositie beperkt is en dus gecreëerd moet worden. Jolly Harbour heeft hiervoor een 
uitstekende uitgangspositie omdat het een compleet aanbod is van diensten en services (supermarkt, retail, 

haven, golf, huizen, hotel aangrenzend, etc.); 
- De financierbaarheid van verbeteringen en herontwikkeling is beperkt en afhankelijk van de winstgevendheid 

van de Jolly Harbour exploitatie in het algemeen en de ontwikkeling van de taxatiewaarde. Daarom moet 
worden gekozen voor investeringen die een positief effect hebben op de cash flow van Jolly Harbour en de 

waarde-ontwikkeling. 
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6 NETTO WAARDE PROJECTEN IN PANAMA 

Sinds 2005 is La Perla eigenaar van een deel van het eiland Isla del Rey, genaamd Kingfisher Bay. Isla del Rey is 

het grootste eiland van de eilandengroep Islas de las Perlas en ligt circa 65 km ten zuidoosten van Panama Stad. 
Kingfisher Bay betreft 1.500 m2 grond met plannen om o.a. luxe huizen en verschillende faciliteiten zoals een 

beach club, en een jachthaven. 

6.1 RECENTE MARKTONTWIKKELINGEN PANAMA 

Panama maakt een stormachtige groei door, niet alleen in verband met het gebruik van het kanaal en het geschikt 

maken van de sluizen voor grotere tankers. Panama ontwikkelt zich als de voorkeur vestigingsplaats voor 
ondernemingen in Midden en Zuid Amerika. Dit wordt o.a. gedreven door het stabiele politieke klimaat, een goed 

opgeleide beroepsbevolking die veelal vloeiend Engels spreekt, een gunstig fiscaal klimaat en de aanwezige 
infrastructuur. De economische groei bedraagt op dit moment bijna 10%. 

Door relatieve prijsontwikkelingen van onroerend goed is Panama minder aantrekkelijk geworden voor de 
traditionele investeerders uit de VS. Daarentegen neemt de koopkracht van de lokale bevolking toe. Voor wat 

betreft tweede woningen, zoals die door La Perla worden aangeboden, is vooral het lokale publiek uit Panama van 
belang. Dat blijkt ook uit de verkoopcijfers van concurrerende projecten, zowel op het vasteland als op de eilanden 

in de Pacific. 

6.2 BESCHRIJVING VAN KINGFISHER BAY 

Kingfisher Bay bestaat uit 1.500 ha grond op Isla del Rey, onderdeel van de Las Perlas eilandengroep voor de kust 
van Panama. La Perla heeft de grond gekocht in Q3 2005. Het eigendom bestaat uit vier kavels van resp. 7, 43, 

150 en 1.300 hectare gelegen aan de oostkant van het eiland. Het laatste kavel van 1.300 hectare betreft dicht 

begroeid gebied zonder stranden dat minder intensief zal worden ontwikkeld dan de andere kavels. Er is een 
masterplan voor de ontwikkeling van de grond en de noodzakelijke vergunningen zijn verleend, maar er is nog 

niets gebouwd. De belangrijkste trekpleister van deze locatie is de vissport waarvoor dit gebied van de Pacific 
beroemd is. Op het eiland zijn vier concurrerende projecten aangekondigd maar op dit moment bestaat de enige 

bebouwing en bewoning uit een klein vissersdorp. 
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Opmerkingen 17 aug 2011: 

4. Thans wordt in Panama gewerkt aan 

concrete plannen voor herverkaveling 
van de grond teneinde de 

belastingdruk te reduceren. In dit 
kader vinden tevens nieuwe metingen 

plaats van de betreffende percelen. In 
dit rapport wordt uitgegaan van een 
bezit van La Perla ter grootte van 

ongeveer 1.500 hectare maar dit zou 
heel goed substantieel meer kunnen. 

De nieuwe metingen zouden 
aanleiding kunnen zijn voor de 
verschuldigdheid van een additionele 

koopsom te betalen aan de 
oorspronkelijke verkoper van de 

grond. Naar de huidige inzichten zal 
dit een positief effect hebben op de 
waarde van het project aangezien de 

actuele grondprijs een veelvoud is van 
de nabetaling. 

Op een aantal omliggende eilanden, waaronder Viveros en Pedro Gonzales, is al wel met de ontwikkeling van 
vergelijkbare projecten gestart. De verkoop van bouwkavels verloopt daar niet zo snel als men had gehoopt. Toch 

moet, voordat de bouwkavels kunnen worden opgeleverd, wel de infrastructuur aangelegd worden waarvoor 
minder financiering beschikbaar is dan wat men had gehoopt. 

Het business plan gaat uit van drie fasen. Fase 1 start op het centrale gedeelte van de grond waar ook de haven 
en de beach club komen en bestaat uit: 

- 209 bouwkavels voor villa´s, 153 appartementen en 56 strand bungalows 
- Een 5 sterrenhotel met 140 kamers 

- Een haven met 100 plaatsen en een landingsbaan. 

In 2007 is de grond opgewaardeerd teneinde minder belasting af te dragen 

over de opbrengsten bij verkoop. Sindsdien is echter onroerende zaak 
belasting (OZB) verschuldigd, gelijk aan circa USD 500.000 per jaar. 

Van de vier kavels zijn twee (1.450 ha) eigendom van Inversiones Isla del 

Rey SA, een 100% dochter van Natural Synergy Panama SA. Zie voor de 
juridische structuur Bijlage VII. De twee andere kavels worden gehouden 

door Kingfisher Bay Development SA, voor 75% gehouden door Natural 
Synergy Panama SA. De andere 25% van de aandelen is overgenomen van 

Kingfisher Bay SA, echter is de koopprijs van de aandelen nog niet voldaan. 
Daarom liggen de aandelen nog in escrow bij de notaris. De totale 

vordering van de verkoper bedraagt op dit moment USD 4.250.000 
(voorstel nu: USD 3.580.000). Verder is in april 2011 door één van de drie 

eigenaren van Kingfisher Bay SA (Richard Kilborn onder de naam van 
Financiera SA) een hypotheek verkregen op de kavels van Kingfisher Bay 

Development SA (in totaal 50 hectare) als onderpand voor het voorschieten 
van een belastingbetaling ad USD 72.000. 

Daarnaast heeft Babcock & Brown (B&B) een vordering van in totaal meer 
dan EUR 25 mln inclusief opgelopen rente, hiervoor zijn de aandelen van 
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Natural Synergy BV, de Nederlandse vennootschap boven de Panamese vennootschappen verpand. Echter, door 
eigen financiële problemen heeft B&B aangegeven wellicht genoegen te willen nemen met minder (EUR 6 mln is 

aangeboden). Er wordt naar gestreefd deze vordering fors te verlagen, mede omdat er juridische kanttekeningen 
worden geplaatst bij de vestiging van dit zekerheidsrecht. Oorspronkelijk betrof het een vordering op Parel 

Investments SA te Luxemburg en La Perla Investments BV heeft zich voor deze vordering garant gesteld medio 
2008. 

6.3 WAARDEBEPALING EN TAXATIES 

De grond is in 2008 getaxeerd door Deloitte op 14 januari 2008 op USD 25.500 per hectare, dat wil zeggen in 

totaal USD 38.250.000. Deze waardering komt tot stand op basis van USD 10.000 per hectare voor 725 hectare 
landinwaarts waar relatief weinig ontwikkeld zal worden. Het overige dichter te ontwikkelen gebied (waarvan 

ongeveer 1 km grenst aan de zee) van 775 hectare wordt gewaardeerd op USD 40.000 per hectare. 

Recentelijk is een nieuwe taxatie uitgevoerd waarbij de 4 kavels apart zijn gewaardeerd. De taxatie is echter nog 

niet definitief, dit zijn de 'draft' waarden: 

Finca Eigenaar Hectare USD/ha Fair Market Value (USD) Liquidatiewaarde (USD) 

5365 Inversiones Isla del Rey S.A. 1.300,00  20.000  26.000.000  15.599.999 

218438 Kingfisher Bay Development S.A. 42,57  30.000   1.276.989  766.194 

219777 Kingfisher Bay Development S.A. 7,43  35.000  260.179  156.107 

251338 Inversiones Isla del Rey S.A. 150,00  22.500   3.375.001  2.025.000 

Totaal/gem  1.500,00  20.608   30.912.169  18.547.300 

Tabel 11 Waardering Kingfisher Bay 2011 

Deze waardering zou een waardedaling betekenen van bijna 20% ten opzichte van begin 2008. De 
liquidatiewaarde wordt geschat op USD 18,5 mln. 
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6.4 LENINGEN EN OVERIGE VERPLICHTINGEN 

Er is geen bankfinanciering aangetrokken voor dit project. Wel zijn er een aantal vorderingen, deels met 

zekerheden geborgd: 

1. De vordering van Kingfisher Bay SA van USD 4.205.000 waarvoor recentelijk een betalingsregeling is 

voorgesteld; 
2. Een vordering van B&B oorspronkelijk meer dan USD 25 mln inclusief rente maar inmiddels afkoopbaar voor 

USD 6 mln, wellicht minder; 
3. Een vordering van de belastingdienst voor achterstallige OZB van USD 601.512,58 (inclusief heel 2011); 

4. Een boedelkrediet van USD 280.000 inzake door de boedel voorgeschoten belastingen in april 2011; 
5. Een nog nader te bepalen noodzakelijke investering voor het splitsen van de gronden zodanig, dat de OZB 

wordt geminimaliseerd. 

Voor betaling van Financiera SA en de OZB is in 2011 voor in totaal USD 450.000 aan liquiditeiten nodig. Op dit 

moment zijn er geen kasmiddelen en de betreffende vennootschappen hebben geen inkomstenbronnen. 

Vooraleer kan worden begonnen met het verkopen van bouwkavels zullen investeringen nodig zijn in: 

- Infrastructuur: wegen, water- en elektriciteitsvoorziening, riool, etc. Dit is tevens een wettelijke verplichting 

om een bouwkavel als zodanig in te schrijven bij het lokale vastgoedregister; 
- Een minimale hoeveelheid services, met name een beach club en een haven met aanlegplaatsen; 

- Een landingsbaan voor kleine vliegtuigen. 

De bouwkosten liggen op het eiland zo´n 30 to 40% hoger dan op het vasteland. Een deel van de voornoemde 

investeringen zou kunnen worden gefinancierd uit aanbetalingen op bouwkavels. Echter, wij hebben de indruk 
gekregen dat de verkoop van bouwkavels bij concurrerende projecten niet makkelijk op gang komt als er geen 

infrastructuur en een minimaal aantal faciliteiten aanwezig zijn op het eiland. De omvang van de noodzakelijke 
investering is afhankelijk van de grootte van de eerste fase van het project maar een bedrag van minimaal USD 5 

mln zal in eerste instantie nodig zijn. 



Eerste analyse van La Perla/Nacar 

 

 

Zanders | VERTROUWELIJK Pagina 36 van 53 

 

6.5 NETTO WAARDEBEPALING 

Gegeven de taxatiewaarde van USD 30,9 mln is de netto waarde van de grond substantieel positief. De korte 

termijn schulden, d.w.z. te voldoen in 2011, bestaan uit de vordering van Financiera SA, de OZB en de kosten van 
herverkaveling, totaal ongeveer USD 5 mln. Gegeven de nijpende liquiditeitssituatie en de relatief grote 

investering die nodig is om dit project te ontwikkelen vinden wij het voor dit project verstandig om bij de netto 
waarde bepaling uit te gaan van de liquidatiewaarde van USD 18,5 mln. Tabel 12 geeft een overzicht van de 

nettowaarde bepaling. Hierbij is de verpanding van aandelen aan B&B buiten beschouwing gelaten, omdat deze 
niet direct betrekking heeft op het project. Daarmee komt de netto waarde van Kingfisher Bay op USD 13,4 mln. 

Omschrijving Bedrag (USD) 

Waarde grond 18.547.300  

Vordering Financiera SA (72.000) 

Kingfisher Bay SA 25% afbetalen (4.000.000) 

OZB 2011 (601.513) 

Kosten verkaveling (500.000) 

Totaal Panama 13.373.787  

Tabel 12 Netto waarde Panama 

6.6 MOGELIJKE STRATEGIEEN EN SCENARIO’S 

De belangrijkste factor voor de verdere ontwikkeling van Kingfisher Bay - na het dichten van het belastinglek - is 
de aanleg van de noodzakelijk infrastructuur. Enerzijds is dit nodig om de locatie aantrekkelijk genoeg te maken 

zodat kavels kunnen worden verkocht. Anderzijds is aanleg van een minimale infrastructuur een juridische 
verplichting voor de inschrijving van de kavels in het register en de daadwerkelijke levering aan de kopers. 

Banken in Panama zijn in het algemeen voorzichtig met het financieren van ontwikkelingsprojecten. Dit geldt ook 
voor bestaande en verhuurde vastgoedobjecten waar een financiering van rond 50% mogelijk is. Voor Kingfisher 

Bay is bancaire financiering alleen een optie als er ook nieuwe eigen vermogen ter beschikking wordt gesteld voor 

dit project. Dit betekent dat er voor dit project een joint venture partner gezocht moet worden. 
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Allereerst moet in Panama de uitstroom van liquiditeiten, met name de OZB, worden gestopt. Dit is ook 
noodzakelijk om het project aantrekkelijk te maken voor een partner. Om de OZB te verminderen is 

herverkaveling nodig, wellicht in eerste instantie met de kwalificatie ‘landbouwgrond’. Dan is namelijk een veel 
kleinere investering in infrastructuur nodig. De architect werkt op dit moment een voorstel voor een plan uit. Het 

is nu nog niet mogelijk een schatting te geven van de exacte kosten.  

Een andere mogelijkheid om het belastingprobleem op te lossen, zou kunnen zijn om het achterste gedeelte van 

de grond te proberen te verkopen aan de overheid of een NGO om er een natuurpark van te maken en om tevens 
de huidige belastingschuld en toekomstige belastingbetaling te verminderen. Dit achterste gedeelte zal de 

komende 5 jaar naar alle waarschijnlijkheid nog niet ontgonnen worden. Natuurlijk moet hier wel de voorwaarde 
aan worden gekoppeld dat niemand hier mag bouwen, en eventueel kan er ook een terugkoopoptie worden 

bedongen. 

Ten tweede moeten in Panama lokale mensen worden aangetrokken die het opzetten van de joint venture en de 

verdere ontwikkeling van Kingfisher Bay gaan managen.  
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7 OVERIGE FACTOREN VAN INVLOED OP NETTO WAARDE 

7.1 WERKKAPITAAL DOORSTART 

Het centrale thema in de La Perla casus is het gebrek aan liquiditeiten, waarschijnlijk al sinds 2007. Dat geldt voor 
alle projecten. Een doorstart van de projecten zal echter additioneel werkkapitaal vergen ten behoeve van het 

opstarten en managen van de projecten. Een deel van de netto opbrengsten van verkoop of van toetreding van 

joint venture partners zal hiervoor moeten worden aangewend. Dit zijn liquiditeiten die op het moment van 
homologatie van een eventueel crediteurenakkoord beschikbaar moeten zijn. 

7.2 CREDITEUREN 

Het doel is om gedurende de komende maanden in samenspraak met de crediteuren een duurzaam crediteuren 

akkoord op te stellen en deze te toetsen op haalbaarheid. Hier wordt o.a. gebruik gemaakt van het Informal 
Lenders Committee (ILC). 

7.2.1 Boedelkrediet 

Het boedelkrediet is beschikbaar gesteld door Apac en bedraagt USD 1 mln. Hierover wordt 7% rente in rekening 

gebracht. 

7.2.2 Handelscrediteuren 

Het totaal van de ingediende vorderingen van de handelscrediteuren bedraagt EUR 14,2 mln. Hiervoor is op het 
moment van homologatie een minimaal bedrag in liquiditeiten nodig. Dit vast te stellen percentage maakt deel uit 

van het crediteurenakkoord.  

7.2.3 Informal lenders 

De uitstaande leningen aan zogenaamde Informal lenders bedragen nu EUR 60,4 mln, inclusief opgelopen rente. 
Een deel van de crediteuren moet het bedrag nog onderbouwen.  
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7.3 BELASTINGEN 

Na homologatie van een akkoord met de crediteuren en inlossing van de schulden van de handelscrediteuren kan 

een doorstart plaatsvinden. Teneinde een ‘schone’, transparante en goed afgebakende doorstart mogelijk te 
maken worden de lokale projecten ingebracht in een nieuwe juridische structuur. De fiscale aspecten van deze 

inbreng moeten nog worden onderzocht. 

7.4 TIJDSFACTOR 

Bij alle projecten van La Perla is sprake van een substantieel en veelal oplopend liquiditeitstekort. Wij hebben bij 
de betreffende projecten aangegeven wat de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. In alle gevallen is 

snelheid belangrijk i.v.m. mogelijke beslagen en de rentefactor. 
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8 TOTALE NETTO WAARDE EN VERPLICHTINGEN 

Bovenstaande hoofdstukken geven een beeld van de waarde per land en per project en de overige verplichtingen. 

Dit is samengevat in onderstaande tabel. 

Projecten EUR Crediteuren EUR 

Totaal Spanje 2.550.000 Handelscrediteuren 16.771.498 

Totaal Antigua 6.619.718 Informal lenders 60.425.271 

Totaal Panama 9.418.160 B&B 6.000.000 

 

  Boedelkrediet (incl 1 jaar rente) 753.521 

Totale netto waarde projecten 18.587.878 Totaal crediteuren 83.950.290 

Tabel 13 Totale netto waarde en verplichtingen 

Tabel 13 laat zien dat het totaal van de projecten een positieve netto waarde heeft. Voor deze waarde is alleen 
uitgegaan van de huidige situatie. Het ontwikkelpotentieel van de projecten is naar verwachting veel hoger. Dit 

dient nog te worden bepaald. 

De totale netto waarde van de projecten weegt niet op tegen de uitstaande crediteuren. Wij zijn er van overtuigd 

dat La Perla als going concern in het voordeel is voor de huidige crediteuren. Het plan is dit de komende maanden 
verder te analyseren en uiteen te zetten in scenarios. Deze zullen inzicht geven wat de waarde kan zijn met welke 

extra investering (en met welk risico) versus de afweging de onderneming niet voort te zetten. 
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BIJLAGE I - INFORMATIEBRONNEN 

Deze bijlage geeft een beknopt overzicht van de (meest) relevante geraadpleegde personen en documenten. 

Document Datum Onderwerp 

Taxatie Deloitte van Jolly Harbour Commercial Center, 13 juni 2007 13-jun-07 Antigua 

Taxatie Deloitte van Kingfisher Bay, Panama, januari 2008 jan-08 Panama 

Taxatie Charterland van Commercial Center (14 april 2010) 14-apr-10 Antigua 

Verslag bewindvoerder 28-apr-10 Communicatie crediteuren 

Valuation report CBRE inzake Monte Mayor Golf & Country Club, 28 april 2010 28-apr-10 Spanje 

Taxatie Aguirre Newman van Pearns Point mei-10 Antigua 

Taxatie Charterland van Jolly Harbour Infrastructure 09-mei-10 Antigua 

Presentatie bewindvoerder aan informal lenders 2010 31-mei-10 Communicatie crediteuren 

Business plan Kingfisher Bay, Panama, juni 2010 jun-10 Panama 

Taxatie Aguirre Newman van Jolly Harbour, juni 2010 jun-10 Antigua 

Monte Mayor Golf & Country Club and Istán business plan, juli 2010. jul-10 Spanje 

Structure La Perla voor en -na  5-okt-2010 Structuur 

Legal opinion Cuatrecasas inzake `Assignment of mortgage loan facilities`, 29 oktober 2010 29-okt-10 Spanje 

Brief Bart de Man aan informal investors, inclusief bijlage memo Geert Duizendstraal en Peter Geerlings 27-jan-11 Communicatie crediteuren 

Verslag crediteurenbijeenkomst 17 maart 2011 31-mrt-11 Communicatie crediteuren 

Oosterhof overeenkomst  28-mrt-11 Spanje 

Agreement regarding Jolly Harbour/Pearns Point  13-apr-11 Antigua 

Brief Bart de Man aan crediteuren 01-jun-11 Communicatie crediteuren 

Jolly Harbour redevelopment plan, besproken met local management  03-jun-11 Antigua 

Overzicht verschuldigde onroerendgoed belasting te Panama, opgesteld door Analisa Arosemena 06-jun-11 Panama 

Memo Gay Hechme inzake liquiditeitssituatie CDAL 21-jun-11 Antigua 

Taxatiebedragen van CBRE, 23 juni 2011 betreffende projecten Spanje 23-jun-11 Spanje 

Taxatiebedragen Avinco van Kingfisher Bay, Panama, 24 juni 2011 24-jun-11 Panama 

Jaarrekening La Perla International Living 2007  Boekhouding 

Jaarrekening Nacar Holding 2008   Boekhouding 
Tabel 14 Overzicht (meest) relevante schriftelijke informatiebronnen 
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Focus Namen  Focus Namen 

Algemeen Bart de Man  Antigua Albert Hartog 

Algemeen Geert Duizendstraal  Antigua Ben de Jonge 

Algemeen Geert-Jan Itjeshorst  Antigua Gaye Hechme 

Algemeen Peter Geerlings  Antigua George Kaersenhout 

Algemeen Pieter Klapwijk  Antigua Ronald Maginley 

Algemeen Paul Commissaris  Antigua John Klein 

Algemeen Rob Kok  Antigua Dave Watson 

Algemeen Frans van Belle  Panama Analisa Arosemena 

Algemeen Geert Jan Beckman  Panama Richard Kilborn 
Spanje Debby Koning  Panama Raúl Vallarino 
Spanje Jacqui Darwich  Panama Edwin Brown 
Spanje Richard Buckley  Panama Vanessa Brown 
Spanje Rosa Lupion  Panama Ruud Bogaards 

Tabel 15 Overzicht (meest) relevante geraadpleegde personen 

 

Tabel 15 bevat de namen van de personen die wij afgelopen maanden hebben gesproken betreffende La Perla. 
Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd met marktpartijen tijdens site visits Spanje (17-18 mei 2011), Antigua 

(1-4 juni 2011) en Panama (4-8 juni 2011). 
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BIJLAGE II - PROJECTINFORMATIE MONTE MAYOR 

Beschrijving Eigendom/structuur Status ontwikkeling 

• Gebied gelegen rondom de Golf & Country Club 
de Monte Mayor, gemeente Benahavís (30 min 
rijden vanaf Marbella), 36% is beschikbaar voor 
ontwikkeling 

• Het totale project bestaat uit 300 individuele 
bouwkavels (‘Monte Mayor’; gem 3000m2), 136 
townhouses (‘La Heredia de Monte Mayor’) en 
230 appartementen (‘El Pueblo de Monte 
Mayor’), een nieuw club huis voor de golf 
(2.000 m2; incompleet) en een Sales Office 
(600m2; gebouwd op 3 kavels) 

• Monte Mayor Real Estate SA en El Pueblo de Monte 
Mayor SL zijn  
dochters van Reimico XXI SL en Hexemony SL 
(50/50%, Spain),  
100% dochter van La Perla World Holdings SA 
(Lux.),  
100% dochter van La Perla World Ltd (Gibraltar), 
100% dochter van La Perla World Trust (Gibraltar) 
 

• 57 kavels in de verkoop (18.916m2) en 60 nog te 
ontwikkelen (17.007m2) – laatste 50 kavels 
vereisen EUR 6 mln investering in infrastructuur 

• 53 townhouses gebouwd, 12 in de verkoop en 83 
nog te bouwen 

• 230 appartementen nog te ontwikkelen 
• Club huis reeds EUR 3,5 geinvesteerd, nog circa 

EUR 0,5 nodig; excl verleggen golfbaan 
• Additionele capaciteit noodzakelijk voor 

elektriciteit (nieuwe kabel vanaf de kust) 

Financiering Waardering Overig 

Oosterhof deal Monte Mayor en Istán: 
• Hypothecaire lening (EUR 66mln) overgenomen 

door Oosterhof Beheer BV voor nominaal EUR 
12 mln (excl kosten), in samenwerking met 
Global Living Services (GLS; onderneming GD 
niet in surseance) 

• Waterfall verdeling hypotheek (EUR): 
A. < 1,5 mln: 100% GLS 
B. 1,5 < 18,5 mln: 40% GLS 
C. 18,5 < 18,8 mln: 0% GLS 
D. 18,8 < 66 mln: 60% GLS 

• CBRE april 2008: 
• Marktwaarde EUR 49,5mln  

• CBRE juni 2011 (concept versie – alleen waarden 
ontvangen): 

• Marktwaarde EUR 23,1 mln 
• Executiewaarde EUR 13,9 mln  

 

• Geld vanuit de deal voor GLS dient eerst te worden 
aangewend voor de opex  

• GLS voornemens 50% te delen met boedel 
• Openstaande claims werknemers en VVE 
• Openstaand onderhoud wegen 
• Aandachtspunt onderhoud en exploitatie Golf 

Course (geen eigendom van La Perla) 
• Lokale organisatie moet worden versterkt 
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BIJLAGE III - PROJECTINFORMATIE ISTÁN 

Beschrijving Eigendom/structuur Status ontwikkeling 

• Istán betreft 14,3 ha te ontwikkelen grond, 
gelegen vlak bij Marbella 

• De grond is een heuvel met uitzicht over 
het meer van Istán (een stuwmeer), er 
staat nu een oud landhuis met een paar 
stallen op 

• In totaal 21.046m2 bebouwbaar 
• Laatste plek in de omgeving waar een 

dergelijk project mogelijk is 

• Las Terrazas de Istan SL is  
dochter van Reimico XXI SL en Hexemony SL 
(50/50%, Spain),  
100% dochter van La Perla World Holdings SA 
(Lux.),  
100% dochter van La Perla World Ltd 
(Gibraltar),  
100% dochter La Perla World Trust (Gibraltar) 
 

• Te ontwikkelen grond, er is nog geen 
infrastructuur aanwezig  

• Twee bouwplannen beschikbaar: 
1. 175 Design appartementen 
2. Combinatie 159 app en 128 townhouses 

• Bouwdichtheid is overal minder dan 15% 
 

Financiering Waardering Overig 

• Onderdeel van de Oosterhof deal 
(overname hypotheek) 

• Optie om hypotheek Istán over te nemen is 
uitgeoefend, echter nog niet gestand 
gedaan 

• Waterfall hypotheek, onderdeel van 
Oosterhof deal; zie Projectinformatie 
Monte Mayor 

 

• Business Plan Maart 2008: EUR 17,7mln 
 

• CBRE juni 2011 (concept versie – alleen 
waarden ontvangen):  

• Marktwaarde EUR 5,7 mln 
• Executiewaarde EUR 3,4 mln 
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BIJLAGE IV - PROJECTINFORMATIE EL CASTILLO DE LA HEREDIA 

Beschrijving Eigendom/structuur Status ontwikkeling 

• Dorpje/complex gelegen naast het eerder 
gerealiseerde project La Heredia, aan het 
begin van de weg van Marbella naar Ronda 
 

• El Castillo de La Heredia SA is  
100% dochter van Reimico XXI SL (Spain),  
100% dochter van La Perla World Holdings SA 
(Lux.),  
100% dochter van La Perla World Ltd 
(Gibraltar),  
100% dochter La Perla World Trust (Gibraltar) 
 

• Alle eenheden gereed en nog 12 in de 
verkoop, waarvan 2 appartementen die reeds 
8 jaar geleden zijn verkocht; hier is 25% van 
aanbetaald, maar de tweede termijn is nooit 
betaald 

• 3 appartementen onlangs verkocht 
• 2 appartementen verkocht onder voorbehoud 

van financiering 
 

Financiering Waardering Overig 

• Eerste hypotheek Banco Popular, in totaal 
EUR 3,01 mln 

• Op enkele eenheden een tweede 
hypotheek, in totaal EUR 865.000 
 

• CBRE juni 2011(concept versie – alleen 
waarden ontvangen): 

• Marktwaarde EUR 2,8 mln 
• Executiewaarde EUR 1,7 mln 

 

• Geen onderdeel van de Oosterhof deal 
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BIJLAGE V - PROJECTINFORMATIE CDAL 

Beschrijving Eigendom/structuur Status ontwikkeling 

• CDAL is Caribbean Developments Antigua Ltd en 
beheert het gebied rondom Jolly Harbour (JH) 
voor de bewoners, incl bewaking, water, 
electra, wegen, kademuren 

• Terrein beschikbaar voor (her)ontwikkeling: 
• JH Commercial Centre (incl HQ)– 55.282m2 
• JH Marina Residences – 4.249m2 
• JH Sports Centre – 1.012m2 
• JH South Finger Parking Lot - 1.255m2 
• JH Infrastructuur en groene gebieden – 

50.588m2 (incl loods) 

• CDAL is 100% eigendom van Jolly Harbour AG 
(Liechtenstein), dochter van La Perla World 
Holdings SA (Lux.), dochter van La Perla World Ltd 
(Gibraltar), dochter La Perla World Trust (Gibraltar)  

• Tot medio 2009 was Jolly Harbour AG 100% 
dochter van La Perla Investments BV 

• Groot gedeelte bestaande gebouwen en 
infrastructuur zijn nu ca. 20 jaar oud 

• Infrastructuur investeringen op korte termijn nodig 
(o.a. riool, elektra) 

• Tax concessie gegeven voor ontwikkeling, in 
combinatie met Pearns Point 

• Recent business plan voor nieuwe appartementen, 
hotel, winkels en kantoren; totale investering USD 
80 mln 

Financiering Waardering Overig 

• Global Bank of Commerce USD 10 mln 
hypothecaire lening 

• Apac heeft USD 1,5 mln aan CDAL geleend tbv 
uitstaande schulden  

• Verkoop golfbaan wordt gebruikt voor 
terugbetalen USD 1,5 mln Apac  
 

• Aguirre Newman per juni 2010: 
• Marktwaarde USD 35 mln 
• Liquidatie USD 25 mln 

 
• Charterland mei 2010: 

• Marktwaarde USD 23,4 mln 
• Liquidatie USD 19,2 mln 

 
• Deloitte per juni 2007: 

• Marketwaarde USD 15,9 mln 
 

• CDAL heeft ca. 190 werknemers 
• De diensten dienen 1:1 te worden doorbelast aan 

de bewoners, gebeurt nu niet; daarnaast veel 
betalingsachterstanden 

• Er wordt gewerkt aan een oplossing voor scheiding 
exploitatie en ontwikkeling 

• Aantal plots al wel verkocht maar niet geleverd, 
status onduidelijk 
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BIJLAGE VI - PROJECTINFORMATIE PEARNS POINT 

Beschrijving Eigendom/structuur Status ontwikkeling 

• Pearns Point is het schiereiland ten 
noorden van Jolly Harbour 

• In totaal 57 ha te ontwikkelen grond 
• In april 2011 is via Jewel Holdings Service 

Ltd een recht verkregen op een deel van de 
opbrengsten van Pearns Point 

• 50% van de winst van Jewel gaat naar 
boedel 

 

• 100% eigendom van Three Rivers Worldwide 
Ltd 

• Jewel Holdings Service Ltd heeft een derde van 
de aandelen in TRW 

• Winstdeling voor La Perla, vastgelegd in 
samenspraak met BdM 

• Valt juridisch buiten de boedel 

• Te ontwikkelen grond 
• Nog geen infrastructuur aanwezig 
• Planning approval voor 84 plots en 2 hotels 

(waardering mei 2010) 
• Business plan 2008: 75 villa’s en 1 hotel 
• Tax concessie gegeven voor ontwikkeling, in 

combinatie met CDAL 
• Traject vergunningen in afrondende fase 
 

Financiering Waardering Overig 

• Financiering via Three Rivers Worldwide 
• Waterfall over netto winst TRW, % tbv 

Jewel: 
A. < EUR 6 mln: 45,83%  
B. EUR 6 – 29,8 mln: 17,87% 
C. EUR 29,8 – 32,4 mln: 0% 
D. EUR 32,4 – 38,5 mln: 21,6% 
E. > EUR 38,5 mln: 50% 

• Rente 8% tot en 5% na homologatie, loopt 
vanaf 31-3-2011, te voldoen na tranche D 
 

• Aguirre Newman mei 2010 
• Marktwaarde USD 53 mln 
• Liquidatie USD 37 mln 

 

• Jewel Holdings Service Limited is in eigendom 
van Geert Duizendstraal 
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BIJLAGE VII - PROJECTINFORMATIE KINGFISHER BAY 

Beschrijving Eigendom/structuur Status ontwikkeling 

• Grond 1.500 ha op eiland genaamd ‘Isla del 
Rey’, eilandengroep ‘Las Perlas’  

• Circa 65 km uit de kust 
• Circa 2-3 uur varen vanuit Panama Stad 

• Eiland geheel begroeid met ´secondary 
rainforest´  

• Dorp La Ensenada (300 inwoners) op <1km 
afstand  

•  Grond volledig in eigendom: ‘land met titel’ 
• 2 kavels in eigendom Kingfisher Bay Dev. SA,  

in totaal 7+43=50ha 
75% van Natural Synergy Panama SA  
25% in 2006 gekocht van Kingfisher Bay SA* 

• 2 kavels in eigendom Inversiones Isla del Rey 
SA, in totaal 150+1.300=1.450ha 
100% van Natural Synergy Panama SA 

• Natural Synergy Panama SA is 100% dochter 
van Natural Synergy BV (NL), en La Perla 
Investments BV 

• Ongerepte natuur: geen infrastructuur, 
voorzieningen, haven, etc.  

• EDSA heeft masterplan gemaakt gebaseerd op 
3 fases waarin 700ha niet wordt ontwikkeld 

• Voor aanvang bouw nog nodig:  
1. Afbetalen belastingschuld** 
2. Urbanisatieplan (architect)  
3. Environmental study  

Financiering Waardering Overig 

• Geen bancaire financiering 
• Financiera SA heeft een hypotheek twv 

USD 72k op de 50 ha finca in KFB ivm 
voorschieten belastingbetaling 

• Aandelen Natural Synergy BV zijn bezwaard 
door B&B voor EUR 26 mln ter dekking van 
Parel Investments SA te Luxemburg; Er 
worden stappen ondernomen om dit op te 
heffen 

• Deloitte Dec 2007:  
• Marktwaarde USD 38,3 mln 

 
• Avinco juni 2011 (concept versie – alleen 

waarden ontvangen): 
• Marktwaarde USD 30,9 mln 
• Executiewaarde USD 18,5 mln 

 

*  Koop van 25% aandelen KFB in 2006 is nog 
niet afgerond. 10% is voldaan, vervolgens is 
de grace period verstreken; GD heeft een 
voorstel voor afbetaling gedaan 

**  Belasting op vastgoed agv opwaardering 
project, sinds 2008 ca. USD 500k/jaar 

• Schuld op dit moment USD 601k  
• Voor opheffen verkaveling nodig 
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BIJLAGE VIII – LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

Afkorting Voluit Toelichting 

APUA Antigua Public Utilities Authority Stroomleverancier Antigua 

B&B Babcock & Brown 
 CDAL Caribbean Development (Antigua) Ltd Onderneming op Antigua 

GLS Global Living Services Onderneming GD, BVI 

LPIL La Perla International Living 
 LPW La Perla World Nieuwe naam van het Franse beursfonds Mandarin Group 

OZB Onroerende zaak belasting 
Deze term wordt in dit rapport gebruikt voor de ‘property tax’ 
in Panama 

VVE Vereniging van eigenaren  
Tabel 16 Lijst van gebruikte afkortingen 
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BIJLAGE IX – STRUCTUUROVERZICHT LPIL, LPW EN NACAR TRUST 

 

Structuur LPIL  

(december 2007) 
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Structuur Nacar Trust  

(januari 2010) 
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Structuur LPW 
(januari 2010 
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BIJLAGE X – KORTE TOELICHTING ZANDERS 

Zanders is een onafhankelijk financieel adviesbureau werkzaam op het complete gebied van Treasury, Risk 

Management, Corporate en Structured Finance. Onze klanten bevinden zich binnen de private en publieke sector 
en kunnen vaak gekarakteriseerd worden als omzet of activa intensieve bedrijven. Zanders is een Nederlands 

advieskantoor met haar hoofdkantoor in Bussum. Daarnaast heeft Zanders kantoren in Brussel, Londen en Zürich. 

Bij Zanders werken ruim 120 consultants op opdrachten bij meer dan 150 klanten, voornamelijk in West-Europa. 

Zanders beschikt onder andere over specifieke kennis van vastgoed, projectfinanciering en de structurering van 

beleggingsfondsen. Zanders is binnen en buiten Nederland betrokken geweest bij grootschalige financieel 
complexe projecten. Zanders heeft ervaring zowel in de private en als (semi-)publieke vastgoed sector. Zanders 

werkt voor woningcorporaties, vastgoedfinanciers, vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven, vastgoedgebruikers en 
vastgoedbeleggers. 

Zanders is strikt onafhankelijk en wordt alleen door de klant betaald. Door haar vaak creatieve financiële 
oplossingen voor complexe financiële problemen kunnen lastig financierbare business cases financierbaar gemaakt 

worden. 

Zie ook www.zanders.eu voor meer informatie o.a. over recente projecten en werkzaamheden. 

 

 

 


