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Deze Nieuwsbrief is bedoeld voor participanten, die participaties hebben gekocht via Goodwood Investments
B.V. (Goodwood) of de Stichting Amazon Teak Foundation (ATF). De participaties betreffen opbrengstrechten
op teakplantages die door Floresteca S.A. in Brazilië zijn aangelegd in de provincie Mato Grosso.
Deze Nieuwsbrief staat onder redactie van de bewaarder van de opbrengstrechten, de Stichting Administratieen Trustkantoor Tectona (SATT) en informeert u over de stand van zaken. Op de website van SATT
(www.tectonastichting.nl) zijn ook alle eerder verschenen nieuwsbrieven van SATT te vinden.

1. Uitbetaling kapopbengsten.

2. Waardebepaling in 2019

Eindkap boerderijen.
Ook in het jaar 2018 heeft de eindkap
plaatsgevonden van enkele boerderijen. Het door
de accountant van Floresteca SA goedgekeurde
eindkaprapport kunt u raadplegen op de website
van Floresteca met deze link: Agreed-upon
procedures report Floresteca S.A. 2018

Stichting Administratie - en Trustkantoor Tectona
(SATT) heeft een onafhankelijke deskundige een
waardering laten maken van de bosbouwactiva die
aan uw participaties ten grondslag liggen. SATT is
hiertoe verplicht op grond van de Wet op het
financieel toezicht (Wft).

Uit dit rapport blijkt dat het resultaat van deze
eindkap voor de boerderijen Cocal 1996 en Tendai
1996 helaas negatief geweest, zodat geen bedrag
aan uitkering voor de eigenaren kan worden
vastgesteld. Voor de boerderijen Vale Dourado
1998 en Silas 1998 is een positief resultaat geboekt
van USD 5.576 per hectare voor Vale Dourado
1998 en USD 667 per hectare voor Silas 1998.
Er zijn bij Floresteca SA op dit moment echter geen
middelen beschikbaar om tot uitkering over te
gaan. Een toelichting daarop vindt u op onze
website achter het tabblad ‘Nieuws’.
Als dit op enig moment wel het geval is zullen wij
de eigenaren van de participaties berichten welk
bedrag – onder aftrek van de kosten die SATT in
mindering zal brengen – beschikbaar is.
Een overzicht van de boerderijen en het jaar
waarin de eindkap heeft plaatsgevonden vindt u op
onze website met deze link: Boerderijen.

De waardering is gemaakt door de Amerikaanse
onderneming James W. Sewall Company (Sewall).
Deze onderneming waardeert jaarlijks voor meer
dan USD 20 miljard aan bosbouwactiva voor
institutionele beleggers. In haar benadering kijkt
Sewall vooral naar de waarde die een institutionele
belegger aan de bosbouwactiva zou toekennen. De
methodiek van Sewall is conservatief: zij rekent
niet met een reële prijsstijging en corrigeert niet
voor inflatie.
U kunt aan dit waarderingsrapport geen rechten
ontlenen jegens SATT. Het gebruik van dit
waarderingsrapport, inclusief voor fiscale
doeleinden, is voor uw eigen rekening en risico.
Het rapport is voor u beschikbaar op onze website
met deze link: Boerderijen.

3. Acties VTP in Brazilie
De Vereniging Teak Participanten (VTP) is van plan
om een juridische procedure te starten tegen
Floresteca S.A. (FSA) in Brazilië. In het kader van
die procedure heeft VTP beslag proberen te leggen
op onder andere de teakbomen die door FSA
worden onderhouden en gekapt, de
kapopbrengsten en de bankrekeningen en
financiële tegoeden van FSA.

FSA heeft aan SATT bevestigd dat als deze beslagen
worden gelegd, dit het faillissement van FSA tot
gevolg kan hebben.
Als FSA failliet gaat, is er een zeer aanzienlijke kans
dat u als participanten de aanspraak op uw
kapopbrengsten kwijtraakt en er een enorme
schade ontstaat, niet alleen voor u maar ook voor
partijen als CL Arvore en de obligatiehouders van
Floresteca B.V.
SATT kan zich niet voorstellen dat dit de bedoeling
van de VTP is, dit is immers ook niet in het belang
van haar eigen leden die participaties houden.
SATT heeft nu herhaaldelijk en dringend de VTP
verzocht om , in het belang van alle participanten,
geen acties te ondernemen die het voortbestaan
van FSA, en daarmee uw kapopbrengsten, in
gevaar kunnen brengen. De VTP heeft aan deze
verzoeken van SATT geen gehoor gegeven. SATT
heeft dan ook geen keuze om de VTP en haar
bestuurders aansprakelijk te houden voor de
schade die SATT en de participanten kunnen leiden
als gevolg van de acties van de VTP.
Ook de leden van de VTP die deelnemen aan de
procedure in Brazilie, kunnen persoonlijk
aansprakelijk worden gehouden voor de schade
van SATT en de participanten. De VTP heeft de
beslagen immers als lasthebber verzocht op eigen
naam voor rekening van die leden zodat deze
leden uiteindelijk opdraaien voor de hieruit
voortvloeiende schade en kosten.
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