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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
Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) en
informeert u over de stand van zaken. Aan deze
Nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen jegens
SATT.
In deze Nieuwsbrief besteden wij aandacht aan:
1. Uitkering kapopbrengsten Silas95 en K8
2. Communicatie door SATT.
3. Nieuwe onafhankelijke rapportage over de
oogstvolumes.
4. Nieuwe onafhankelijke rapportage over de
prijzen van teakhout.
5. Kwartaalrapportage van Floresteca.
6. Beëindiging van ATF.

Floresteca heeft op 30 juni 2017 het
accountantsrapport van Mazars ter beschikking
gesteld. In dit rapport worden de kapopbrengsten
van Silas 95 en K8 gevalideerd. Op basis van dit
rapport kunnen de aan de participanten
toekomende uitkeringen worden berekend. SATT
zal in de komende 2 maanden contact opnemen
met de betreffende participanten om de voor
uitkering benodigde gegevens op te vragen en te
verifiëren.
Verificatie is noodzakelijk om er zeker van te zijn
dat de uitkering aan de juiste persoon of personen
plaatsvindt .
Uitkeringen die niet worden opgevraagd blijven
nog een periode van vijf jaar voor de betreffende
participant beschikbaar.
Volg onze activiteiten op onze website
www.tectonastichting.nl
Voor nadere informatie over Floresteca verwijzen
wij naar de website www.floresteca.nl

2. Communicatie door SATT.
1. Uitkering kapopbrengsten
Silas95 en K8
Door Floresteca is in haar nieuwsbrief van 24
maart 2017 bekend gemaakt dat de eindkap van
de plantages Silas95 en K8 is afgerond. Volgens
Floresteca bedraagt de netto kapopbrengst ruim
USD 7 miljoen.

SATT communiceert vanaf nu zoveel mogelijk via
e-mail en haar website. Zij probeert hiermee de
kosten van haar werkzaamheden te beperken en
vraagt uw begrip voor dit besluit.

3. Nieuwe onafhankelijke
rapportage over de
oogstvolumes.
In overleg met SATT heeft Floresteca besloten om
een onafhankelijke organisatie toezicht te laten
uitoefenen op de oogstvolumes. Deze organisatie
is Assessoria Florestal (A&F). Dit is een
gecertificeerde Braziliaanse organisatie, die elk
kwartaal een rapport zal opstellen over de
opbrengsten in m3 van de teakplantages. Deze
onafhankelijke controle geeft meer inzicht in wat
daadwerkelijk is geoogst en wordt door Floresteca
op haar website ter beschikking gesteld.

4. Nieuwe onafhankelijke
rapportage over de prijzen van
teakhout.
Floresteca heeft in overleg met SATT ook een
onafhankelijke organisatie ingeschakeld om inzicht
te geven in de prijsontwikkeling(en) van het
teakhout. Ook deze rapportage komt per kwartaal
beschikbaar op de website van Floresteca. De
organisatie die deze taak op zich heeft genomen is
Consufor.

5. Kwartaalrapportage van
Floresteca.
Floresteca zal vanaf dit jaar ieder kwartaal een
verslag maken van de stand van zaken op de
plantages (boerderijen) in Brazilië. Het eerste
rapport is inmiddels gepubliceerd op de website
van Floresteca.

6. Beëindiging van ATF.
Op de website van ATF: www.omvormingatf.nl
vindt u informatie over de opheffing van ATF.
Met deze Nieuwsbrief geeft SATT invulling aan het
verzoek van de AFM om de communicatie met de
participanten van ATF over te nemen.
Wij verzoeken u uitsluitend via e-mail met ons
contact op te nemen: contact@stichtingtectona.nl
Ook verzoeken wij u nadrukkelijk om niet te bellen
met Baum of Öko-life. Deze partijen zijn niet meer
bij ATF en SATT betrokken.
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