
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor participanten  
 
 
Utrecht, 19 oktober 2010 
 
Geachte participant, 
 
In de nieuwsbrief van 3 september jl. hebben wij toegezegd u nader te informeren over de toekomstplannen voor 
Terra Vitalis. In deze nieuwsbrief geven wij concreet gehoor aan deze toezegging.  

 
Toekomstplannen Terra Vitalis 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is door Stichting Terra Vitalis de afgelopen anderhalf jaar zeer 
kritisch gekeken naar de huidige structuur, de kosten daarvan, de afzetmarkt en de toekomst van Terra Vitalis. Er zijn 
veel opties onderzocht. Het belang van de participant heeft altijd voorop gestaan bij het maken van een uiteindelijke 
keuze. Uit de diverse scenario’s is gebleken dat omvorming tot een beleggingsfonds de meeste reële en binnen 
afzienbare tijd haalbare op lossing is. 
 
Het doel is een proces in te zetten waarbij een speciaal beleggingsfonds voor Teakhoutbeleggingen wordt 
geïntroduceerd. Dit fonds zal een bundeling zijn van alle opbrengstrechten die nu door de circa 3.300 Terra Vitalis 
participanten worden gehouden. Het bundelen van de huidige participaties heeft een groot aantal voordelen:  

 Betere spreiding opbrengsten & risico’s: de opbrengsten en de risico’s worden verdeeld over alle 
aandeelhouders in het bosbouwbeleggingsfonds vanaf het moment van omvorming. Concreet zal het risico 
voor iedere participant verkleinen. Immers iedere participant die aandeelhouder wordt, deelt zijn of haar 
risico met alle andere aandeelhouders. Momenteel is dat niet het geval. Dat zelfde geldt voor de opbrengsten 
uit tussen- of eindkap, 

 Opbrengsten eerder ontvangen: de opbrengsten uit tussen- en eindkap worden vanaf de start van het 
beleggingsfonds ieder jaar verdeeld over alle aandeelhouders op basis van de aandelen in ieders bezit. 
Concreet worden uitkeringen in de tijd naar voren gehaald. Het moment van tussen- en of eindkap per 
individuele plot (investering of participatie) is dan niet meer relevant, 

 
De structuur van een beleggingsfonds biedt als extra voordelen:  

 Vergroting verhandelbaarheid (= wederverkoop): de beleggingen kunnen veel makkelijker liquide 
worden gemaakt omdat de verhandelbaarheid aanzienlijk wordt vergroot. Immers de aandelen in het 
beleggingsfonds zijn identiek. Daarnaast worden de aandelen in kleinere coupures uitgeven dan de huidige 
omvang van ¼ ha wat ook een gunstig effect heeft op de verhandelbaarheid. Als laatste kan worden 
genoemd de mogelijkheid de aandelen toe te laten tot een marktplaats zoals bijvoorbeeld een 
aandelenbeurs, 

 Nieuwe beleggers aantrekken: door om te vormen naar een beleggingsfonds wordt het voor andere 
groepen beleggers, zoals professionele- en institutionele beleggers, aantrekkelijker om in duurzame 
gecertificeerde tropische bosbouw te investeren. De afgelopen anderhalf jaar heeft ons geleerd dat de 
huidige vorm van geïndividualiseerde beleggingen (een beleggingsobject) niet worden gekocht door deze 
groepen. Alleen nieuwe beleggers maken substantiële wederverkoop mogelijk. 

 Lagere toezichtskosten: de kosten die Stichting Terra Vitalis heeft moeten betalen sinds het invoeren van 
de verplichte AFM-vergunning in 2006, zullen drastisch worden teruggebracht zonder dat de kwaliteit van het 
toezicht zal verminderen. 

 
Aan dit omvormingsplan wordt momenteel hard gewerkt. Wij zijn in onderhandeling met een beheerder van 
Luxemburgse beleggingsfondsen om te komen tot een beleggingsfonds speciaal voor Terra Vitalis investeerders. Deze 
beheerder en de Luxemburgse beleggingsfondsen beschikken over alle relevante vergunningen van de Luxemburgse 
financiële toezichthouder: de Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’). De structuur van het fonds is 
volledig vergelijkbaar met structuren zoals door grootbanken (bijv. ING en ABN AMRO) en internationale 
vermogensbeheerders worden gebruikt voor de eigen huisfondsen. De fondsstructuur is een solide alternatief dat 
algemeen geaccepteerd is in beleggingsland. Luxemburg heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het Europese 
centrum voor de beleggingsfondsen industrie. Vele gerenommeerde aanbieders van beleggingsfondsen hebben 
inmiddels de weg naar Luxemburg gevonden. Door de schaalvergroting van de fondsindustrie kunnen 
beleggingsfondsen tegen concurrerende tarieven worden beheerd en gecontroleerd. Daarnaast wordt het financiële 
toezicht in Luxemburg door alle belangrijke landen in Europa, waaronder Nederland, erkend.  
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Als de onderhandelingen zijn afgerond, zal aan alle circa 3.300 participanten van Terra Vitalis een voorstel worden 
gedaan. Individuele opbrengstrechten uit tussenkap en eindkap van gespecificeerde bomen kunnen worden omgeruild 
in verhandelbare aandelen in een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De omruilverhouding zal o.a. worden bepaald 
aan de hand van de laatste waardebepaling. Deze waardebepaling zal in week 44 beschikbaar komen. 

 
Oproep aan participanten 

Om zover te komen moeten er nog een paar stappen worden gezet. Wij zijn van mening dat zorgvuldigheid en 
draagvlak voor deze omvormingsplannen onder de participanten van het grootste belang zijn. Daarvoor willen we een 
klantenpanel in het leven roepen: het participanten panel. Dit participanten panel zal bestaan uit 7 participanten. De 
selectie zal zodanig plaatsvinden dat het participanten panel representatief is voor alle 3.300 Terra Vitalis 
participanten. Het panel zal een aantal keren tezamen komen. Zo zal het uiteindelijke voorstel vooraf worden 
gepresenteerd aan het participanten panel. Uiteraard zal de Raad van Toezicht, conform de haar opgedragen taak, 
kritisch het proces en de voortgang volgen.  

Om invulling te geven aan het participanten panel worden participanten, die daarvoor in aanmerking willen komen, 
opgeroepen te reageren. Hiertoe kan een brief of e-mailbericht worden gestuurd naar Stichting Terra Vitalis met daarin 
een inhoudelijke toelichting op zijn of haar kandidatuur. Reacties o.v.v. ‘kandidatuur participanten panel’ kunnen tot 4 
november a.s. worden gestuurd naar: 

 Het speciaal voor dit onderwerp aangemaakte e-mailadres: omvorming@terra-vitalis.com of, 
 Per post: Stichting Terra Vitalis, Ondiep Zuidzijde 6, 3551 BW te Utrecht 

Vervolgens zal een keuze worden gemaakt uit alle aanmeldingen/inzendingen en zal hierover nader worden 
gecommuniceerd per nieuwsbrief. 

De uitwerking van het voorstel is in volle gang. Wij begrijpen dat u na het lezen van deze brief wellicht nog een aantal 
vragen heeft. Zodra wij meer informatie beschikbaar hebben zullen wij u direct informeren. Op onze website bevindt 
zich een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden op basis van de informatie die momenteel 
beschikbaar is (Nieuws – Berichten naar participanten – Toekomstplannen Terra Vitalis). Dit overzicht zal regelmatig 
worden geactualiseerd en bijgewerkt. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze te sturen naar 
het hierboven vermelde e-mail of postadres.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Stichting Terra Vitalis, 
J.A. van Dalen en W.A. Schimmelpenninck van der Oije 
 
Ondiep Zuidzijde 6 
Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
De informatie verzonden in dit (e-mail)bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/ of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Stichting Terra Vitalis, niet toegestaan. De Stichting Terra Vitalis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail 
en nieuwsbrief op enigerlei wijze gebonden. Indien bovenstaand (e-mail)bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch 
dringend het (e-mail)bericht te retourneren aan de verzender (aan info@terra-vitalis.com) en het origineel en eventuele kopieën te 
verwijderen en te vernietigen. 


