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Betreft Last onder dwangsom aan Centurion
Vastgoed WV.

Geachte directie,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)1 is van oordeel dat Centurion Vastgoed B.V. (Centurion) in strijd handelt
met artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) juncto artikel 6:1 93b, derde lid, aanhef en
onder a, juncto artikel 6:1 93c, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) doordat Centurion feitelijk onjuiste
informatie (heefi) verstrekt aan huidige en potentiele houders van obligaties en certificaten2waardoor de
gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

De AFM is tevens van oordeel dat Centurion in strijd handelt met artikel 8.8 van de Whc juncto artikel 6:1 93b,
derde lid, aanhef en onder a, juncto artikel 6:1 93d, eerste en tweede lid, BW door het niet verstrekken van
essentiële informatie aan houders van obligaties en certificaten welke de gemiddelde consument nodig heeft om
een geinformeerd besluit over een transactie te nemen, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

Om deze redenen besluit de AFM om Centurion overeenkomstig artikel 3.4, derde en vierde lid, juncto 2.10, derde
lid, Whc een last onder dwangsom op te leggen. Deze last onder dwangsom heeft tot doel dat Centurion de
feitelijk onjuiste informatie herstelt en de essentiële informatie verstrekt. Aan deze last onder dwangsom zijn

1
Met ‘de AFM’ wordt in deze brief zowel de AFM zeif, als baar toezichthouder(s) bedoeld.

2
Gelet op de overdraagbaarheid van de obligaties en certificaten dient Centurion bet bepaalde uit de Whc in acht te nemen ten aanzien van huidige en

potentiele houders van obligaties enlof certificaten. Hiema wordt onder houders zowel huidige als potentiele houders van obligaties en/of certificaten

bedoeld.
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voorschriften verbonden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een effectieve controle op de uitvoenng van de
last te verzekeren.

Deze brief, inhoudende het opleggen van een last onder dwangsom met voorschriften aan Centurion, is als volgt
opgebouwd. Allereerst beschrijfl de AFM in paragraaf 1 de feiten die tot het opleggen van een last onder
dwangsom met voorschriften aan Centurion aanleiding geven. In paragraaf 2 wordt de beoordeling van de feiten
gegeven. In paragraaf 3 is het besluit beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 4 de wijze waarop de
belanghebbende(n) bezwaar kunnen maken.

De dwangsom bedraagt € 20.000, - (zegge: twintigduizend Euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na
de genoemde begunstigingstermijn dat Centurion niet voldoet aan de opgelegde last met voorschriften, met een
maximum van € 200.000, - (zegge: tweehonderdduizend Euro).

1. Feiten

Bij deze brief is het onderzoeksrapport van 25 februari 2014 met kenmerk MIH-KJSa-14020372 gevoegd. De
feiten treft u aan in paragraaf 3 van het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport maakt integraal dee! uit van dit
besluit. In aanvulling op de daarin genoemde feiten:

Op io maart 2014 heeft de AFM een voomemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Centurion
(kenmerk: MIH-KJSa-l4020373) verstuurd. Het voorgenomen besluit ziet erop dat Centurion de overtreding van
artikel 8.8 van de Whcjuncto artikel 6:193b, derde lid, aanhef en onder a,juncto artikel 6:l93c, eerste lid, BW
staakt door bet herstellen van de feitelijk onjuiste informatie die Centurion heeft verstrekt. Het voorgenomen
besluit ziet er tevens op dat Centurion de overtreding van artikel 8.8 Whc juncto artikel 6:1 93b, derde lid, aanhef
en onder a, juncto artike! 6:1 93d, eerste en tweede lid, BW staakt door het verstrekken van essentiële informatie.

Naar aanleiding van het voornemen heeft de heer Franke van Springrow Legal B.V., namens Centurion, op 18
maart 2014 telefonisch contact opgenomen met de AFM. De heer Franke heeft in het telefoongesprek aangegeven
naast de schriftelijke zienswijze ook nog een mondelinge toe!ichting te willen geven met de accountants van
Centurion. Dit verzoek om een mondelinge toelichting door de heer Franke heeft p!aatsgevonden na de in het
voornemen last onder dwangsom gestelde termijn van drie werkdagen. De AFM heeft aangegeven na ontvangst en
beoordeling van de zienswijze van Centurion te bezien in hoeverre een toelichting met accountants van Centurion
is vereist. De AFM heeft in het telefoongesprek gewezen op de deadline voor de zienswijze. De heer Franke heeft
namens Centurion in dit telefonisch overleg niet om uitstel gevraagd.

De AFM heeft tot op heden geen zienswijze ontvangen van Centurion op het voomemen tot bet opleggen van een
last onder dwangsom.
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2. Beoordeling

De AFM is van oordeel dat Centurion in strijd handelt met artikel 8.8 Whcjuncto artikel 6:193b, derde lid, aanhef
en onder a, juncto artikel 6:1 93c, eerste lid, BW doordat Centurion feitelijk onjuiste informatie (heeft) verstrekt
aan houders van obligaties en/of certificaten waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

De AFMis tevens van oordeel dat Centurion in strijd handelt met artikel 8.8 van de Whcjuncto artikel 6:193b,
derde lid, aanhef en onder a, juncto artikel 6:1 93d, eerste en tweede lid, BW door het niet verstrekken van
essentiële informatie aan houders van obligaties en/of certificaten welke de gemiddelde consument nodig heeft om
een geInformeerd besluit over een transactie te nemen, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

De misleidende handelspraktijken van Centurion bestaan naar het oordeel van de AFM uit het verstrekken van
feitelijk onjuiste informatie en de ‘misleidende omissie’. Hieronder wordt ingevolge artikel 6:193d, tweede lid,
BW verstaan ‘iedere handelspraktUk waarbU essenti1e inforniatie welke de gemiddelde consument nodig heeft om
een geInformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggela ten, waardoor de gemiddelde consument een
besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat hU anders niet had genomen’.

Uit het onderzoek van de AFM is het onderstaande gebleken.

2.1 Bevindingen

Centurion heeft van oktober 2011 tot en met maart 2013 middels diverse aanbiedingen obligaties en certificaten
aangeboden. Het betreft de volgende aanbiedingen: Obligatielening IV, V3, VI, Gemina (VII), Centurion Winst
Certificaten (CWC) en CWC+ (‘de obligaties en certificaten’).

Centurion geeft in het aanbiedingsmateriaal aan dat zij in de provincie Guanacaste in Costa Rica een aantal
woonwijken ontwikkelt onder de naam Pacific Gardens (PG). PG maakt onderdeel uit van een ander project,
Lomas del Mar. Centurion heeft PG onderverdeeld in verschillende resorts met elk hun eigen doelgroep.
Dc middels de obligaties en certificaten aangetrokken gelden worden, volgens het aanbiedingsmateriaal, gebruikt
voor de ontwikkeling van PG.

De afzonderlijke aanbiedingen werden c.q. worden geformuleerd in een leaflet en inschrijfformulier met algemene
voorwaarden. Inzake CWC heeft Centurion tevens een ‘beleggersmemorandum’ beschikbaar gesteld. Op 5 juni
2013 heeft Centurion een ‘verzamelmemorandum’ opgesteld waarin de diverse aanbiedingen gezamenlijk zijn

In verzamelrnemorandum (pagina 35), gedateerd 27januari 2014, is vermeld dat de obligatiehouders van obligatielening V per 1

oktober 2013 zijn terugbetaald.
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beschreven. Per 30 september 2013, oktober 2013 en 27 januari 2014 heeft Centurion het verzamelmemorandum
aangepast. De verzamelmemoranda zijn niet op de websites van Centurion5geplaatst. Via de website van
Centurion, www.centurionvastgoed.nl is een ‘memorandum’ aan te vragen.

In de verzamelmemoranda is vermeld dat alle aanbiedingen van Centurion succesvol zijn voltekend. Centurion
heeft in de verzamelmemoranda aangegeven dat de investeerders periodiek door middel van een nieuwsbrief op de
hoogte worden gehouden van ontwikkelingen.
Het is de AFM niet duidelijk of alle houders van obligaties en certificaten de verzamelmemoranda hebben
ontvangen. De AFM is van oordeel dat de door Centurion opgestelde verzamelmemoranda vanwege hun omvang
en complexiteit niet geschikt zijn de gegevens, in het bijzonder wijzigingen ten opzichte van eerdere
verzamelmemoranda, duidelijk, begrijpelijk en ondubbeizinnig aan de houders van obligaties enlof certificaten
bekend te maken.

Centurion heeft met bovengenoemde aanbiedingen in totaal een bedrag opgehaald van ten minste € 13.160.000, -.
Uit afschriften van de door Centurion gebruikte rekeningen blijkt dat de investeerders hoofdzakelijk bestaan uit
consumenten.

Centurion verklaart in haar aanbiedingsmateriaal dat zij bij de aanbieding van obligaties en certificaten gebruik
maakt van de uitzonderingen van artikel 5:3, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) (minimale deelname
vanaf€ 100.000, - of aanbieding aan minder dan 100/1506 personen) danwel de vrijstelling van de
prospectusplicht zoals neergelegd in artikel 53, tweede lid, Vrijstellingsregeling Wft (totale tegenwaarde van de
aanbieding bedraagt minder dan € 2.500.000, -).

De bevindingen van de AFM met betrekking tot de informatieverstrekking door Centurion worden hierna
besproken.

2.1.1. Informatieverstrekldng door Centurion aan houders van obligaties en/of certificaten

(1) De totaal opgehaalde gelden

Bij het aangaan van de overeenkomst zijn houders van obligaties en certificaten door Centurion per aanbieding
geInformeerd over de beoogde emissieopbrengst van de uitgifte. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat bij een
aantal emissies Centurion meer gelden heeft aangetrokken dan is weergegeven in het aanbiedingsmateriaal. Op de
volgende pagina volgt een overzicht van de totale inleg gespecificeerd per project.

Het verzamelrnernorandum van oktober 2013 is aangepast naar aanleiding van enkele oprnerkingen van de AFM omtrent de

aanbieding van CWW. CWW is in dit onderzoeksrapport geen onderwerp van onderzoek. In dit onderzoeksrapport wordt daarom

alleen ingegaan op de verzamelmemoranda van juni 2013, september 2013 enjanuari 2014.

www.verantwoordinvesteren . nI, www.pacificgardens.nl en www.centurionvastgoed.nl
6 Tot I juli 2012 gold de uitzondering voor de aanbieding aan minder dan 100 personen. Vanaf I juli 2012 is het aan minder dan 150

personen.
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Omvang totale Omvang totale

aanbieding (in Eur) inleg (in Eur)

Obligaties IV 1.950.000 2.490.000

Obligaties V Niet bekend 500.000

Obligaties VI 2.100.000 2.300.000

Gemina 1.900.000 2.460.000

CWC 2.400.000 2.490.000 Waarvan 1.150.000 omzetting vanuit Obligatielening I t/m III

CWC+ Niet bekend 2.920.000 Waarvan 1.380.000 omzetting vanuit Obligatielening I t/m III

totaal 13.160.000

De AFM stelt vast dat Centurion het overzicht met de uitstaande producten en de bedragen die hierbij zijn
aangetrokken heeft opgenomen in de verzamelmemoranda.

(2) De besteding van ingelegde gelden
Bij het aangaan van de obligatieovereenkomst zijn houders van obligaties en/of certificaten per aanbieding door
Centurion geInformeerd over de beoogde besteding van de ingelegde gelden. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat
Centurion de ingelegde gelden niet conform de beloften in de brochure heeft besteed. Hieronder wordt dit
toegelicht.

Obligatielening IV
Centurion heeft vanafj anuari 2012 obligatielening IV aangeboden. In het aanbiedingsmateriaal ten aanzien van
obligatie IV heeft Centurion aangegeven dat de emissie € 1.900.000, - zal bedragen. De ingelegde gelden zullen
worden besteed aan de aankoop van grond en aanleg van infrastructuur.

In de verzamelmemoranda vermeldt Centurion dat obligatielening IV betrekking heeft op het project Pacific
Gardens (PG) 5 en dat voor de aankoop van de grond minimaal € 1.950.000, - nodig is. Bij een succesvolle
emissie wil Centurion de totale emissie uitbreiden naar € 2.475.000, -. Deze extra gelden worden gebruikt voor
aanleg van infrastructuur en bouwplatformen. Met de verkoopopbrengsten van de kavels zal Centurion de inleg
terugbetalen.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat Centurion met obligatielening IV in totaal een bedrag van € 2.475.000, -
heeft aangetrokken. Centurion heeft in mei 2012 gronden in PG 5 aangekocht. Centurion heeft voor de grond een
bedrag van $ 1.600.000, - (€ 1.278.320, -) betaald.
Centurion heeft op 10 september 2013 een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen aan de AFM
verstrekt. Dit overzicht is eveneens in het verzamelmemorandum van 30 september 2013 opgenomen. Het
overzicht vermeldt een totaal bedrag van € 1.190.000, - aan kosten van het Costa Ricaanse bouwconsortium met
betrekking tot PG 1 tot en met 5. Er is geen specificatie per PG project weergegeven.

De AFM stelt vast dat uit de gegevens van Centurion niet blijkt welk (resterend) bedrag van de ingelegde gelden
van obligatielening IV is besteed aan de aanleg van infrastructuur en bouwplatformen van PG 5. De AFM stelt
vast dat hierdoor niet kan worden bepaald of Centurion de gelden conform het beleggingsbeleid heeft besteed.
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Obligatielening V
Centurion heeft vanaf mei 2012 obligatielening V aangeboden. In het aanbiedingsmateriaal ten aanzien van
obligatie V heeft Centurion niet aangegeven wat de totale omvang van de emissie zal zijn. De ingelegde gelden
zullen volgens het aanbiedingsmateriaal worden besteed aan het bouwen van appartementencomplexen op de
kavels.

In de verzamelmemoranda vermeldt Centurion dat obligatielening V betrekking heeft op het project PG 5. De
gelden zijn bedoeld voor de aanleg van infrastructuur en de bouw van appartementen. In de verzamelmemoranda
is vermeld dat ‘na het succes van de vier voorgaande Obligatieleningen’ deze obligatielening ‘wederom binnen
korte tUd (AFM: was) voltekend. ‘Echter in dezelfde verzamelmemoranda geeft Centurion ook aan dat er
substantieel minder is ingetekend op deze obligatielening en dat daardoor ook minder investeringen mogelijk
waren. De gelden zijn aangewend voor de aankoop van bouwrijpe kavels, ‘ter voldoening van (...) lokale
aannerner te Costa Rica’ en voor het voldoen van operationele kosten ten behoeve van de vennootschap. ‘Met de
gelden van deze lening kon nog niet worden toegekomen aan de bouw van appartementencomplexen zeif’

In het verzamelmemorandum (pagina 35), gedateerd 27januari 2014, geeft Centurion aan dat alle obligatiehouders
van obligatielening V zijn terugbetaald.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat Centurion met obligatielening V in totaal € 500.000, - heeft
aangetrokken. De AFM stelt vast dat uit de gegevens van Centurion niet blijkt welk bedrag van de ingelegde
gelden van obligatielening V is besteed aan de aankoop van bouwrijpe kavels, ‘ter voldoening van (...) lokale
aannemer te Costa Rica’ en/of voor het voldoen van operationele kosten ten behoeve van de vennootschap.

De AFM stelt vast dat hierdoor niet kan worden bepaald of Centurion de gelden conform het beleggingsbeleid

heeft besteed.

Daamaast stelt de AFM vast dat niet duidelijk is met welke inkomsten de obligatiehouders van obligatielening V
zijn terugbetaald, nu Centurion heeft aangegeven dat de gelden zijn besteed aan de aankoop van bouwrijpe kavels,
‘ter voldoening van (...) lokale aannerner te Costa Rica’ en voor het voldoen van operationele kosten ten behoeve
van de vennootschap.

Obligatielening VI
Centurion heeft vanaf september 2012 obligatielening VI aangeboden. In het aanbiedingsmateriaal ten aanzien van
obligatie VI heeft Centurion aangegeven dat de totale omvang van de emissie € 2.100.000, - zal zijn. De ingelegde
gelden zouden worden besteed aan de aankoop van vijf kavels en de bouw van tien appartementencomplexen. Ook
zullen recreatieve voorzieningen worden aangebracht. Eventueel zal een woonvilla worden gebouwd.

In het verzamelmemorandum van juni en september2013 vermeldt Centurion dat obligatielening VI betrekking
heeft op PG 2 en 3. Dc ingelegde gelden zouden zijn aangewend voor de aankoop van bouwrijpe percelen grond.
Er zijn nog geen appartementen of recreatieve voorzieningen aangelegd.

Het plan is, aldus het verzamelmemorandum van januari 2014, uitgebreid ‘om vanaf2ol4 ruim 50 luxe woningen
infases te ontwikkelen’. Centurion geeft aan dat het vermogen van de obligatie VI is besteed aan de aankoop van
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21 kavels met een totale oppervlakte van 15.888 m2. De infrastructuur van deze kavels is aangepast voor de bouw
van luxe woonvilla’s. Investeringen in deze infrastructuur zijn € 235.223,

-.
Op deze 15.888 m2 kunnen maximaal

36 woningen worden gebouwd, aldus Centurion.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat Centurion met de in september 2012 aangeboden obligatielening VI
€ 2.300.000, - heeft aangetrokken.

De AFM stelt vast dat Centurion haar beleggingsbeleid van obligatielening VI heeft gewijzigd. Centurion gaat in
plaats van het aankopen van vijfbouwkavels en bet bouwen van tien appartementencomplexen ruim vijftig luxe
woningen ontwikkelen. De AFM is van oordeel dat wijziging van bet beleggingsbeleid en de financiële
consequenties van deze wijziging essentiële informatie is voor beleggers. Het is de AFM niet duidelijk of de
obligatiehouders zijn geInformeerd over de wijziging van het beleggingsbeleid. De AFM stelt vast dat in het
verzamelmemorandum van 27 januari 2014 geen informatie is opgenomen over de financiële gevolgen van de
wijziging en gevolgen voor (eventuele) vergunningen.

Obligatielening Gemina
Centurion heeft vanaf december 2012 obligatielening Gemina aangeboden. In het aanbiedingsmateriaal ten
aanzien van obligatie Gemina heeft Centurion aangegeven dat de totale omvang van de emissie € 1.900.000, - zal
zijn. De ingelegde gelden zullen ‘(onder afirek van gebruikelke kosten)’ worden besteed aan het aanleggen van
recreatieve voorzieningen in PG 3.

In de verzamelmemoranda vermeldt Centurion dat obligatielening Gemina betrekking heeft op PG 2 en 3. ‘Er
worth’ op dit moment met arch itecten overlegd over de mogelkheden om recreatieve voorzieningen aan te
leggen.’

In bet versiag van het gesprek tussen Centurion en de AFM op 6 juni 2013 is bet volgende genoteerd ten aanzien
van de aanwending van de met obligatielening Gemina aangetrokken gelden:
‘De toezichthouders vragen naar de aanwending van de opbrengst van Gemina (volgens het aanbiedingsmateriaal
het realiseren van recreatieve voorzieningen,). PdR (AFM: de heer Patrick de Rijk) verklaart dat de huidige stand
van zaken zodanig is dat er op dit moment een voorstel ligI voor deze recreatieve voorzieningen. De omschrving
van de te oniwikkelen recreatieve voorzieningen is bewust vrU breed gehouden. CV is in verre onderhandelingen
om een beach club aan te kopen.’

Uit bet onderzoek van de AFM blijkt dat Centurion met obligatielening Gemina € 2.460.000, - heeft aangetrokken.

In het verzamelmemorandum, gedateerd 27 januari 2014, geeft Centurion aan: ‘Dc bouw van recreatieve
voorzieningen volgt op de bouw van de beoogde appartementen en villa’s op de aangelegde bouwgronden. Er
werden tot op heden dan ook nog geen recreatieve gelegenheden gerealiseerd op Pacific Gardens 3.
Dc omvang van de kiasse in de leaflet was EUR 1.900.000. Het uiteindelUk geinvesteerd vermogen bedraagt EUR
ca. 2.2 70. 000. De grond is reeds aangekocht voor een beheercentrum van waaruitpersoneel verbfl/ft. Ook de
housekeeping, de beveiliging en hetprojectmanagement zal hier gesitueerd worden. Deze grond staat als
onderpand. De bouwplannen voor horecavoorzieningen en sportfaciliteiten worden op dit moment ontwikkeld.’
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De AFM stelt vast dat Centurion haar beleggingsbeleid van obligatielening Gemina heeft gewijzigd. Centurion
heeft in plaats van het aanleggen van recreatieve voorzieningen grond voor een beheercentrum van waaruit
personeel verblijft aangekocht. Het is de AFM niet duidelijk of de obligatiehouders zijn geInformeerd over de
wijziging van het beleggingsbeleid. De AFM stelt vast dat in het verzamelmemorandum van 27 januari 2014 geen
informatie is opgenomen over de (financiële) gevolgen van de wijziging.

CWC en CWC+
Centurion heeft in oktober 2011 CWC en CWC+ aangeboden. In het aanbiedingsmateriaal ten aanzien van CWC
heeft Centurion aangegeven dat de totale omvang van de emissie € 2.400.000, - zal zijn. De totale omvang van de
aanbieding van CWC+ is niet bekend bij de AFM. CWC+ betreft een aanbieding aan maximaal 100 personen. De
ingelegde gelden zullen worden besteed om de kavels klaar te maken voor bebouwing. De grond is reeds in
eigendom en infrastructuur is al aanwezig.

In de verzamelmemoranda vermeldt Centurion dat CWC en CWC+ betrekking hebben op PG 4. De verwachte
emissie van CWC is tussen de € 2.400.000, - en € 2.485.000, -. De verwachte emissie van CWC+ is € 2.920.000, -.
Voor beiden geldt: Een dee! van PG 4 zal worden voorzien van infrastructuur. ‘Tevens wordt een deel van de
financiering die hier op rust vanuit obligatie III afgelost. Ditom het onderpand te kunnen verkrijgen.’ Ten
aanzien van CWC zal ca. 32.500 m2 aan bouwgrond worden verkregen. Bij CWC+ zal circa 3 8.500 m2 aan
bouwgrond worden verkregen.
De AFM merkt op dat in het eerdere aanbiedingsmateriaal niet vermeld was dat de gelden zouden worden besteed
aan de aflossing van obligatielening III. Obligatielening III heeft betrekking op PG 4.

Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat Centurion met in oktober 2011 aangeboden CWC en CWC+ in totaal
€ 5.405.000, - (respectievelijk € 2.485.000, - en € 2.920.000, -) heeft aangetrokl.cen.

De AFM heeft op de valutarekening van Centurion één betaling aan het Costa Ricaanse bouwconsortium
waargenomen. Ditbetreft een betaling van $ 135.000, - met de omschrijving ‘Advance payment PG III IIIIV V
Construction. De AFM stelt vast dat uit de gegevens van Centurion niet blijkt welk bedrag van de ingelegde
gelden van CWC en CWC+ is besteed aan het ‘klaar n2aken’ van de kavels voor bebouwing op het project PG 4.

Hoewel er volgens opgave van Centurion in totaal nog een bedrag van €3.8 10.000, - beschikbaar is aan liquide
middelen (verspreid over de verschillende door Centurion gebruikte rekeningen), stelt de AFM vast dat uit de
gegevens van Centurion eveneens niet blijkt welk gedeelte daarvan de inleg van CWC en CWC+ betreft.

De AFM conc!udeert dat uit het onderzoek niet duidelijk is geworden welk deel van de ingelegde gelden door
Centurion is besteed aan infrastructuur en welk deel aan het aflossen van obligatie III. Hierdoor kan niet worden
bepaald of Centurion de gelden conform het beleggingsbeleid heeft besteed.

Administratieve vast1eggin
Centurion heeft bij de aanbieding van de afzonderlijke producten de investeerders meegedeeld op welke wijze de
ingelegde gelden zullen worden besteed. In het verzamelmemorandum (pagina 58 (memorandum van juni 2013)
en 67 (memorandum van september 2013) stelt Centurion: ‘Urn op een vertrouwde en transparante manier te
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kunnen investeren, is een goede controle van de geldstromen noodzakelUk.’ En: ‘Opbrengsten, vervvachtingen,
kosten en vergoedingen zullen op een realistische en toetsbare wUze voorgesteld worden en verantwoord rich ting
de investeerders. ‘(pagina 33 (memorandum van juni 2013) en 34 (memorandum van september 2013)

Centurion geeft in haar verzamelmemoranda aan dat geldstromen van verschillende aanbiedingen in de
administratie van de vennootschap kunnen samenlopen of zijn samengevoegd. ‘Als gevoig daarvan kan achteraf
slechts procentueel worden aangegeven hoe en welke aangetrokken middelen werden verdeeld en aangewend
binnen de verschillende onderdelen van de onderneming van Centurion en haarprojecten gedurende een
bepaalde periode.’

De AFM stelt vast dat geldstromen van verschillende aanbiedingen in de administratie kunnen samenlopen. De
investeerders kunnen hierdoor niet vaststellen op welke wijze de gelden zijn besteed en of dat conform het
beloofde beleggingsbeleid heeft plaatsgevonden.

Aankoop kavels
Centurion heeft in haar aanbiedingsmateriaal van obligatieleningen IV en VI en in de verzamelmemoranda ten
aanzien van CWC en CWC+ aangegeven de gelden (deels) te besteden voor de aankoop van kavels in Costa Rica.
De informatie die Centurion op verschillende momenten aan haar beleggers en aan de AFM heeft verstrekt ten
aanzien van bet aantal kavels dat door Centurion is aangekocht komt niet overeen. De gegevens zoals vermeld in
de koopovereenkomsten van de gronden verschillen van de opgave van de omvang van de gronden in de
verzamelmemoranda en van de verkiaringen van Centurion daaromtrent aan de AFM. Het aantal vierkante meters
dat door Centurion is aangekocht komt niet overeen met de informatieverstrekking van Centurion daarover (zie
paragraaf 3.4.2 van het onderzoeksrapport).

Daamaast heeft Centurion in het aanbiedingsmateriaal aangegeven dat de kavels die Centurion aankoopt om op te
bouwen volledig in eigendom komen van Centurion. De koopovereenkomsten van de gronden tonen echter dat de
gronden zijn gekocht door afzonderlijke rechtspersonen gelieerd aan de bestuurder van Centurion en niet door
Centurion zelf. Centurion zeif is in geen enkel geval direct eigenaar van de aangekochte gronden. Centurion heeft
de betreffende informatie in de verzamelmemoranda opgenomen.

Liguide middelen
De AFM stelt vast dat een deel van de gelden dat door beleggers is ingelegd op verschillende spaarrekeningen
staat. Centurion heeft op 10 september2013 een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen aan de AFM
verstrekt. Het overzicht vermeldt per 30juni 2013 een totaalbedrag van € 3.810.000, - aan liquide middelen. Dit
totaalbedrag is verspreid over verscheidene rekeningen die alien op naam van Stichting Derdengelden Centurion
staan. Deze stichting kent Centurion als enig bestuurder. Tot 12 februari 2014 was de heer R.F. Snijtsheuvel enig
bestuurder van de stichting. Centurion heeft in de verzamelmemoranda van 30 september 2013 en 27 januari 2014
het saldo van de verschillende spaarrekening per 3Ojuni 2013 venneld.

Operationele kosten
Centurion heeft in de leaflets bij de aanbiedingen van obligatieleningen IV, V, VI, Gemina, CWC en CWC+
vermeld dat er geen ‘overige kosten’ zijn.
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Centurion heeft in het gesprek met de AFM op 6 juni 2013 verklaard dat 15% van de inleg wordt besteed aan
operationele kosten die worden gemaakt door Centurion en Centurion Makelaardij & Projectontwikkeling B.V.
(CM). Centurion heeft in het gesprek verklaard dat zij beleggers over deze kosten heeft geInformeerd. Centurion
heeft echter niet kunnen aangeven in welke documenten, anders dan in de verzamelmemoranda, de beleggers zijn
geInformeerd over deze kosten.
Centurion heeft op 10 september 2013 een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen aan de AFM
verstrekt. Het overzicht vermeldt de volgende operationele kosten:

Omschrijving Bedrag

Infra 2011 970.000

Kosten consortium bij de aankoop van Pacific Gardens I tot en met V 1.190.000

Overige bedrijfskosten cfjaarrekening CV 570.000

Overige bedrijfskosten cfjaarrekening CM 870.000

Overige bedrijfskosten 2012-2103 pm 820.000

Totaal 4.420.000

Op basis van het bovenstaande overzicht stelt de AFM vast dat bij de aankoop van PG 1 tot en met 5, waar een
bedrag van € 3.673.822, - mee gemoeid was, een bedrag van € 1.190.000, - aan kosten is gemaakt door het
consortium. Dit is een kostenpercentage van 32,4%.

In de verzamelmemoranda (hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Aanwending inleg’) heeft Centurion vermeld ‘dat
een ofmeerdereproducten die in het verleden werden aangeboden en deels nog lopen — tot 30 a 40%, en mede

ajhankelUk van aangetrokken gelden, in een aantal maanden mogelk zelfs 50% van de inleg werd aangewend ter
dekking van opera tionele kosten en —uitgaven van Centurion zeif Dit gedeelte van de aankoop- ofdeelnamesom
van investeerders werd daarmee niet (direct) geInvesteerd in onroerend goedprojecten van ofnamens Centurion,
maar in plaats daarvan in opstart-, onderzoek- en marketinginspanningen van de vennootschap.’

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en/of certificaten niet heeft geInformeerd bij welke
aanbiedingen sprake was van hoge(re) kosten en wat de omvang van deze kosten (per aanbieding) was. De
investeerders zijn evenmin geInformeerd over de kosten bij de aankoop van PG 1 tot en met 5.

Rentebetalingen

In het gesprek met de AFM op 6 juni 2013 heeft Centurion verklaard dat de rentebetalingen het eerste jaar worden
bekostigd door de obligatiehouder zelf (vanuit zijn inleg): ‘Ten aanzien van de uitbetaling van rente verklaart PdR
dat de rentebetalingen het eerstejaar worden bekostigd door de obligatiehouder zeif(vanuitzUn inleg). CVheeft
beleggers hier ook over gemnformeerd via het aanbiedingsmateriaaL’

De AFM heeft niet kunnen vaststellen dat de houders van obligaties en/of certificaten hierover door Centurion zijn
geinformeerd middels het aanbiedingsmateriaal.
Centurion heeft in de verzamelmemoranda (hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Aanwending inleg’) vermeld dat

een ofmeerdere producten — die in het verleden werden aangeboden en deels nog lopen
— (...) moge4jk een
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dee? van de inleg (mede) [AFM: is] gebruikt om (...) (tegeljkertd) rentevergoedingen ofrendement uit te keren
aan investeerders. Dii’ gedeelte van de aankoop- ofdeelnamesom van investeerders werd daarmee dan niet
(direct) geInvesteerd in onroerend goedprojecten van ofnamens Centurion.’

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en certificaten niet heeft geInformeerd bij welke
aanbiedingen sprake was van het door Centurion betalen van rente uit de inleg en met welke omvang dit heeft
plaatsgevonden.

Ad 3 Informatieverstrekkin over de inkomsten

Centurion heefi in het aanbiedingsmateriaal aangegeven dat inkornsten worden gegenereerd door de verkoop van
percelen en het onroerend goed aismede door verhuur van onroerend goed.

Verkochte kavels
De informatie die Centurion heefi verstrekt ten aanzien van het aantal kavels dat door Centurion is verkocht komt
niet overeen. De gegevens zoals vermeld in de door Centurion aan de AFM verstrekte informatie over de
verkochte kavels per project en de informatie die Centurion daarover heeft opgenomen in de verzamelmemoranda
verschillen. Het aantal vierkante meters dat door Centurion is verkocht komt niet overeen.

Ook is het de AFM niet duidelijk wat de verkochte kavels Centurion aan inkomsten hebben opgeleverd. De AFM
heeft de inkomsten uit de verkoop van de kavels niet op de rekeningafschriften van Centurion waargenomen.
Centurion heeft de AFM meegedeeld dat op de bankrekeningen van Centurion geen opbrengsten van de verkochte
kavels grond zijn ontvangen, omdat de betalingen van de (ver-)koopsommen plaatsvonden door verrekeningen of
terugbetalingen vanwege andere producten van Centurion.

Verhuurinkomsten en/of opbrengsten verkoop woningen
Dc AFM stelt vast dat Centurion op dit moment nog geen inkomsten uit verhuur of verkoop van villa’s en/of
appartementen heeft. Centurion heefi in haar gesprek met de AFM in juni 2013 aangegeven dat momenteel alleen
een modelvilla is gebouwd.

Rente-inkomsten op uitgeleende gelden
Centurion heeft een dccl van de ingelegde gelden uitgeleend aan Centurion Property & Development S.A. (CPD).
Aan de vordering van Centurion op CPD ligt een leningovereenkomst, gedateerd en getekend op 1 juli 2011, ten
grondslag. Centurion heeft in haar reactie van 10 september 2013 aangegeven dat zij van CPD geen bedragen aan
rentebetalingen of terugbetalingen van de hoofdsom heeft ontvangen. De rentebetalingen van CPD zijn bij het
oorspronlcelijke leningbedrag bijgeschreven, waardoor de lening per 30 juni 2013 € 2.574.854, - bedraagt.
Centurion heeft de betreffende infonnatie in bet verzamelmemorandum van 30 september 2013 vermeld. In het
verzamelmemorandum van 27 j anuari 2014 is de vordering niet meer vermeld.

De AFM merkt tevens op dat de cijfers met betrekking tot vorderingen verschillen in de ‘pub?icatiestukken’ van
Centurion over 2011 en 2012. De ‘publicatiestukken’ van Centurion over 2012 zijn als bijlage gevoegd in het
verzamelmemorandum van januari 2014. In onderstaand overzicht heeft de AFM een aantal posten uit de
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‘publicatiestukken ‘van Centurion over 2011 en 2012 naast elkaar geplaatst. Het betreffen identieke posten per

balansdatum 31 december 2011. De bedragen van enkele posten verschillen echter:

Publicatiestukken Publicatiestukken

over2OlI over2Ol2

Balans per 31 Balans per 31

december 201 1 december 201 1

Materiëlevasteactiva 23.711 23.711

Financiële vaste activa 816.643 1.284.730

Vorderingen 1.739.303 149.126

Liquiderniddelen 68.770 68.770

Totale activa 2.648.427 1.526.337

De AFM constateert dat Centurion geen toelichting heeft gegeven op het feit dat de vordering van Centurion op

CPD niet meer is opgenomen in het verzamelmemorandum. Daarnaast stelt de AFM vast dat Centurion geen

toelichting heeft gegeven op het feit dat bovenstaande posten op dezelfde balansdatum verschillen in de

publicatiestukken over 2011 en 2012.

Ad 4 Overige informatieverstrekking

Stand van zaken ontwikkeling onroerend oed

Centurion heeft in de verzamelmemoranda aangegeven dat ‘er zich in enkele gevallen significante vertragingen
[AFM: hebben] voorgedaan in de ontwikkeling van projecten, de verkoop van percelen en de aanleg en verhuur
van onroerend goed, zonder dat deze in alle gevallen (tussentUds) tot op heden in alle gevallen ingelopen of
gecompenseerd konden worden. Deze vertragingen kunnen in de toekomst het (maximale) rendement van alle
producten van Centurion substantieel doen verslechteren. Dit ontwikkelingsrisico is daarmee ook van belang voor
alle geplande (aangekondigde) producten van de vennootschap.’

De AFM stelt vast dat Centurion de houders van obligaties en/of certificaten niet op een duidelijke en begrijpelijke

wijze per project heeft geInformeerd over (de redenen van) bovengenoemde significante vertragingen en de

gevolgen hiervan voor de rendementenlterugbetaling van de verschillende aanbiedingen. Centurion heeft diverse

aanbiedingen van obligaties en certificaten gedaan. Centurion heeft per aanbieding aangegeven op welke wijze zij

de aangetrokken gelden voornemens is te besteden. Bijvoorbeeld aankoop grond, bouw van villa’s en in sommige

gevallen een combinatie van beide. Vertraging in de ontwikkeling van onroerend goed kan dus per aanbieding

andere gevolgen hebben.

Rol van de accountant

In de algemene voorwaarden van obligatielening IV, V en VI en Gemina en in paragraaf 7.2 ‘Controle’ van de

verzamelmemoranda stelt Centurion dat zij haar investenngen aan haar accountant voorlegt om te controleren of
investeringsbeloftes worden nagekomen. ‘Onze registeraccountant, VWG NUhofaccountants en
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belastingadviseurs, con troleert ofhet door investeerders geInvesteerde geld volgens afspraak wordt geinvesteerd.’
Centurion stelt deze rapporten tevens aan de AFM te zenden.

Tot op heden heeft Centurion enkel assurance rapportages verstrekt aan de AFM nadat de AFM deze gevorderd
heeft. De door Centurion verstrekte rapportages hebben betrekking op de aflossing van obligatielening I tot en met
III en de omvang en eigendom van PG 4.

Centurion geeft aan dat controle van obligatielening IV, V, VI en Gemina nog niet is uitgevoerd omdat de
leningen nog lopen en er nog geen aflossingen hebben plaatsgevonden. De AFM stelt vast dat de accountant nog
geen controle heeft uitgevoerd bij obligatielening IV, V, VI, Gemina en CWC en CWC+, ondanks dat de
accountant naar de stelling van Centurion controleert of Centurion de geInvesteerde gelden volgens afspraak
investeert.

Waardering grondbezit Centurion
Centurion heeft in de verzamelmemoranda vermeld dat zij gronden laat taxeren door onafhankelijke experts of
beedigd makelaars/taxateurs. Tij dens het gesprek met de AFM heeft Centurion aangegeven dat Centurion zeif de
waardering bepaalt die op het moment van verkavelen wordt gebruikt om de waarde van de nieuwe, kleinere
kavels te bepalen. Er is geen sprake van een officiële taxatie. Centurion heeft bij de waardebepaling haar Costa
Ricaanse notaris naar eigen zeggen een uitgebreide due diligence laten verrichten (bestaande uit de activiteiten die
een notaris gebruikelijk verricht bij een vastgoedtransactie) en heeft gekeken naar concurrerende projecten in de
nabije omgeving. Centurion zegt daarbij te hebben gekeken naar welke prijs per vierkante meter ‘haalbaar en
redelUk’ is.

Ten aanzien van de prijsvorming van een kavel heeft Centurion verklaard dat de prijs vooral is gebaseerd op de
eigen inschatting van Centurion in verband met de door Centurion gemaakte kosten en niet, zoals vermeld in het
verzamelmemorandum, door een onathankelijk expert/taxateur. De AFM stelt vast dat Centurion de houders van
obligaties en/of certificaten niet juist heeft geInformeerd over de wijze van taxeren.

Toepasselijke voorwaarden
Centurion heeft in de verzamelmemoranda in hoofdstuk 1 ‘Risiocfactoren’ onder ‘Informatie’ het volgende
weergegeven over de toepasselijke voorwaarden:
‘Dc diverse rapportages, aannames en verwachtingen die in dit memorandum worden genoemd zUn gebaseerd op
actuele informatie. Omdat deze kunnen versch i/len van de informatie die voorafofvanafde aanbieding van een
product tot op de dag van publicatie van dit memorandum aan de vennootschap (volledig) bekend was ofaan
investeerders verstrekt werd, treedt dit memorandum in de plaats van alle eerder verstrekte informa tie met
betrekking tot de producten ofde investeringen waar ze betrekking op hebben. Dat geldt ook in die gevallen
waarin eerder verstrekte informatie — op zichzelfof in onderlinge samenhang — tegenstrdig is (geweest) met later
ofanderszins verstrekte informatie. ‘(pagina 15)

Tevens heeft Centurion in de verzamelmemoranda in paragraaf 2.1 ‘Verklaring Centurion’ het onderstaande
vermeld:
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‘In geval van tegenstrdigheid tussen de voorwaarden van de producten van Centurion en overige informa tie,
waaronder de informa tie in dit memorandum, heeft de tekst in de productvoorwaarden voorrang.’

De AFM stelt vast dat Centurion in de verzamelmemoranda tegenstrij dig bericht over de toepasselijke
voorwaarden. Centurion geeft enerzijds aan dat het verzamelmemorandum in plaats treedt van al het eerder
aanbiedingsmateriaal en anderzijds dat de tekst in de productvoorwaarden leidend is. De AFM stelt vast dat het
voor consumenten niet duidelijk is welk aanbiedingsmateriaal flu leidend is en welke voorwaarden van toepassing
zijn.

Zekerheden
Centurion heeft in totaal circa € 13.160.000, - aan gelden aangetrokken met de uitgifte van Obligatielening IV, V,
VI, Gemina, CWC en CWC+. Deze gelden heeft Centurion danwel Stichting Derdengelden Centurion vervolgens
grotendeels doorgeleend aan CPD ten behoeve van de aankoop, ontwikkeling en bebouwing van gronden in Costa
Rica.
Gevraagd naar de zekerheden voor beleggers heeft Centurion in het gesprek met de AFM op 6 juni 2013
aangegeven dat wanneer Centurion failliet gaat, Centurion nog een vordering heeft op CPD. Uit het onderzoek van
de AFM en informatie in het verzamelmemorandum van 30 september 2013 blijkt dat sprake is van één
leenovereenkomst tussen Centurion en CPD, welke een totale waarde (inclusiefbijgeschreven rente) kent van
€ 2.574.854, -. In de leenovereenkomst zijn afspraken gemaakt over aflossing en rente. De AFM stelt vast dat het
verzamelmemorandum van 27 januari 2014 geen vordering op CPD vermeldt. De AFM constateert dat Centurion
geen toelichting heeft gegeven op het feit dat de vordering van Centurion op CPD niet meer is opgenomen in het
verzamelmemorandum van 27 januari 2014 en wat het ontbreken van de vordering betekent voor de zekerheden
voor beleggers.

Ret verzamelmemorandum van 30 september 2013 vermeldt ook dat de Stichting Derdengelden Centurion per 30
juni 2013 een vordering op CPD heeft van € 3.700.000, -. Ret is niet duidelijk op welke wijze deze lening is
vastgelegd en welke afspraken over aflossing en rente zijn gemaakt. De AFM stelt vast dat het
verzamelmemorandum van 27 januari 2014 geen vordering van Stichting Derdengelden Centurion op CPD
vermeldt. De AFM constateert dat Centurion geen toelichting heeft gegeven op het feit dat deze vordering op CPD
niet meer is opgenomen in het verzamelmemorandum van 27 januari 2014.

Daarnaast spreekt Centurion in het aanbiedingsmateriaal van obligatielening IV, V, VI en Gemina over garanties.
‘De kavels die Centurion aankoopt om op te bouwen komen volledig in eigendom.’
De investeerders zijn een overeenkomst aangegaan met Centurion. De koopovereenkomsten van de gronden tonen
echter dat de gronden zijn gekocht door entiteiten gelieerd aan de bestuurder van Centurion en niet door Centurion
zeif. Centurion heeft de betreffende informatie in de verzamelmemoranda opgenomen.

2.2 Oordeel

2.2.1 Onjuiste informatie
Uit het onderzoek van de AFM blijkt samengevat het volgende:
Centurion heeft in totaal circa € 13.160.000, - aan gelden aangetrokken met de uitgifte van
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Obligatielening IV, V, VI, Gemina, CWC en CWC+. Centurion heeft in haar aanbiedingsmateriaal bij deze
producten — kort gezegd — aangegeven dat de gelden zullen worden besteed aan de aankoop van gronden in Costa
Rica en/of bebouwing van deze gronden.
Centurion heeft bij de aanbieding van de afzonderlijke producten de investeerders meegedeeld op welke wijze de
gelden zullen worden besteed. Investeerders kunnen hun keuze voor de aanschaf van een obligatie en/of certificaat
hebben laten afhangen van de wijze van besteding. Centurion dient de investeerders inzicht te kunnen geven in de
besteding van de gelden per aanbieding en of de gelden conform het beleggingsbeleid zijn besteed. In het geval het
beleggingsbeleid is gewijzigd, bijvoorbeeld bij Obligatielening VI, dient Centurion de investeerders te informeren
over de gevolgen van deze wijziging.

Centurion heeft feitelijk onjuiste informatie verstrekt over de kosten die in rekening zijn gebracht. Centurion heeft
in tegenstelling tot hetgeen in het aanbiedingsmateriaal is vermeld kosten in rekening gebracht (variërend van 15%
tot 50% van de inleg). Tenslotte is gebleken dat Centurion feitelijk onjuiste informatie heeft verstrekt ten aanzien
van onder meer de prijsvorming van de kavels waardoor de gemiddelde consument een besluit over een
overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

2.2.2 Misleidende omissie

Uit het onderzoek van de AFM blijkt samengevat het volgende: in het aanbiedingsmateriaal werd vermeld dat
Centurion obligaties en certificaten uitgeeft. Centurion wil de opbrengst van de obligaties en certificaten besteden
aan de aankoop van kavels grond in Costa Rica, het bouwrijp maken van deze kavels grond, het aanleggen van
infrastructuur en het ontwikkelen en bouwen van appartementencomplexen.
De AFM stelt vast dat niet duidelijk is op welke wijze de aangetrokken gelden zijn en zullen worden besteed. Het
aanbiedingsmateriaal en de diverse verzamelmemoranda bevatten verschillende (tegenstrijdige) passages over de
besteding van de gelden.

De besteding van de opgehaalde gelden is niet met de investeerders gedeeld. Uit het onderzoek is niet duidelijk
geworden of de gelden conform het beleggingsbeleid van Centurion zijn besteed. Centurion geeft in haar
verzamelmemoranda aan dat geldstromen van verschillende aanbiedingen in de administratie van de vennootschap
kunnen samenlopen of zijn samengevoegd. Het is niet duidelijk welk aantal vierkante meters grond door
Centurion is aangekocht. Een deel van de inleg is mogelijk gebruikt voor uitbetaling van rente aan
obligatiehouders (in voorkomende gevallen de obligatiehouders in andere aanbiedingen van Centurion).
Het is niet duidelijk wat de verkochte kavels Centurion aan inkomsten hebben opgeleverd. Op dit moment heeft
Centurion nog geen inkomsten uit verhuur of verkoop van villa’s en/of appartementen.
Centurion geeft aan gelden te hebben uitgeleend aan Centurion Property & Development S.A. (CPD). Centurion
heeft eerder aangegeven dat wanneer Centurion failliet gaat, Centurion nog een vordering heeft op CPD. De AFM
stelt vast dat het verzamelmemorandum van 27 januari 2014 geen vordering op CPD vermeldt. De AFM
constateert dat Centurion geen toelichting heeft gegeven op het feit dat de vordering van Centurion op CPD niet
meer is opgenomen in het verzamelmemorandum van 27 j anuari 2014 en wat het ontbreken van de vordering
betekent voor de zekerheden voor beleggers.
Per 30juni 2013 zou circa € 3.800.000, - van de inleg op spaarrekeningen van Stichting Derdengelden Centurion
staan.
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De AFM heeft vastgesteld dat Centurion informatie niet heeft verstrekt aan de houders van obligaties en/of
certificaten die essentieel is voor deze houders om zich een oordeel te vormen over de besteding van de ingelegde
gelden en de status en opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten. Naar het oordeel van de AFM dienen de houders
tenminste over deze feiten geInformeerd te worden om een besluit te kunnen nemen over het behoud of het van de
hand doen van de obligaties en/of certificaten. Gelet hierop is de AFM van oordeel dat Centurion essentiële
informatie, die de gemiddelde consument nodig heeft om een geInformeerd besluit te nemen over een
overeenkomst, heeft weggelaten waardoor deze consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan
nemen, dat hij anders niet had genomen.

Mogelijke andere overtredingen
Bovengenoemde overtredingen zijn de overtredingen die de AFM door eigen onderzoek heeft kunnen vaststellen.
Daardoor is er geen zekerheid over de vraag of niet meer feitelijk onjuiste informatie en/of misleidende omissies
in de informatievoorziening van Centurion aan houders van obligaties en/of certificaten aanwezig zijn.

3. Last onder dwangsom

Op grond van het vorenstaande besluit de AFM om op grond van artikel 3.4, derde en vierde lid, juncto 2.10,
derde lid, Whc aan Centurion een last onder dwangsom met voorschriften op te leggen wegens overtreding van:
- artikel 8.8 Whc juncto artike] 6:1 93b, derde lid, aanhef en onder a, juncto artikel 6:1 93c, eerste lid, BW

doordat Centurion feitelijk onjuiste informatie over Centurion (heeft) verstrekt aan houders van obligaties
en certificaten inzake Obligatielening IV, V, VI, Gemina, CWC en CWC+, waardoor de gemiddelde
consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen; en

- artikel 8.8 van de Whcjuncto artikel 6:193b, derde lid, aanhef en onder a,juncto artikel 6:193d, eerste en
tweede lid, BW door het niet verstrekken van essentiële informatie aan houders van obligaties en
certificaten inzake Obligatielening IV, V, VI, Gemina, CWC en CWC+, welke de gemiddelde consument
nodig heeft om een geInformeerd besluit over een transactie te nemen, waardoor de gemiddelde
consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

De last onder dwangsom strekt ertoe dat Centurion binnen vijftien werkdagen na datekening van de last onder
dwangsom aan het volgende voldoet:

A. Met betrekking tot de informatieverstrekkin aan consumenten.

1. Centurion staakt de overtreding door de onjuiste informatie die zij heeft verstrekt aan houders van
obligaties en certificaten te herstellen. Daarbij komt aan de orde:
• Dat Centurion kosten in rekening brengt.
• Dat Centurion de prijs van een kavel baseert op de eigen inschatting van Centurion in verband met de

door Centurion gemaakte kosten, waardoor geen sprake is van een objectieve taxatie.

2. Centurion staakt de overtreding door de volgende essentiële informatie aan houders van obligaties en
certificaten te verstrekken:
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• De hiernavolgende informatie aangaande de besteding van de door de houders van obligaties en
certificaten ingelegde gelden (per aanbieding):
- De totale inleg (in Euro’s) van de houders van obligaties en certificaten op moment van

informeren.
- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) dat tot het moment van informeren is besteed aan de aankoop

van kavels grond. Hierbij dient Centurion ook het aantal vierkante meters dat is aangekocht te
vermelden.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) aismede het percentage van de inleg dat tot het moment van
informeren is besteed aan kosten gemaakt door Centurion en CM.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) dat tot het moment van informeren is besteed aan
infrastructuur.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) dat tot het moment van informeren is besteed aan het bouwrijp
maken van de kavels grond.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) dat tot het moment van informeren is besteed aan het de bouw
van villa’s en/of appartementen(complexen) en/of recreatieve voorzieningen.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) dat tot het moment van informeren is besteed aan rente
uitkeringen aan obligatiehouders.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) dat tot het moment van informeren is uitgeleend aan CPD door
Stichting Derdengelden Centurion. Hierbij dient Centurion tevens te vermelden welke afspraken
er over de lening zijn gemaakt. Wanneer (een deel van) de lening is afgeboekt/kwijtgescholden
dient Centurion dit ook kenbaar te maken.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) dat tot het moment van informeren is uitgeleend aan CPD door
Centurion. Wanneer (een dee! van) de lening is afgeboekt/kwijtgescholden dient Centurion dit ook
kenbaar te maken aismede de gevolgen hiervan voor de zekerheden van de investeerders.

- Het bedrag van de inleg (in Euro’s) inzake CWC en CWC+ dat tot het moment van informeren is
gebruikt voor het aflossen van obligatielening III. Centurion dient hierbij eveneens de omvang van
obligatielening III te vermelden.

- Het bedrag aan liquide middelen op het moment van informeren uitgesplitst per rekening aismede
de tenaamstelling van de rekening.

- Een gedetai!leerde beschrijving van de mate waarin tot het moment van informeren de
aangetrokken gelden conform het beleggingsbeleid van de betreffende aanbieding zijn
geInvesteerd. Hierbij dient Centurion eveneens in te gaan op de stand van zaken met betrekking
tot vergunningtrajecten en de reden van (eventuele) vertragingen.

- Of sprake is van onderfinanciering en zo ja, wat hiervan de omvang is en welke gevolgen dit heeft
voor de beleggers in de betreffende aanbieding.

• De hiernavolgende informatie aangaande de opbrengsten van de bedrijfsactiviteiten (per aanbieding):
- De totale inkomsten uit bedrijfsactiviteiten van Centurion tot het moment van informeren.

• Een gedetail!eerde beschrijving van het huidige bedrijfsmode! (per aanbiedin).
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B. Centurion maakt de gegevens onder A duidelijk, begrijpelijk en ondubbeizinnig schriftelijk bekend aan de
houders van obligaties en/of certificaten en publiceert tevens de gegevens op door haar gebruikte websites
(zoals www.verantwoordinvesteren.nl, www.pacificgardens.nl en www. centurionvastgoed.nl).

Voorschriften
De AFM verbindt op grond van artikel 3.4, vierde lid, Whc, juncto artikel 2.10, derde lid, Whc, voorschriften aan
de last onder dwangsom. Deze voorschriflen strekken ertoe dat Centurion aan de AFM aantoont dat zij de
bovengenoemde overtredingen met betrekking tot de obligaties en certificaten heeft gestaakt en gestaakt zal
houden. Centurion dient binnen vijftien werkdagen na dagtekening van de last onder dwangsom te voldoen aan de
volgende voorschriften:

1. Centurion verstrekt aan de AFM een gedetailleerde onderbouwing van hetgeen genoemd onder A. Een
gedetailleerde onderbouwing betekent dat voor de AFM inzichtelijk is welke individuele posten samen de
bedragen vormen en dat Centurion de AFM afschriften van onderbouwende documenten verstrekt.

2. Centurion verstrekt aan de AFM kopieen van de informatieverstrekking aan de houders van obligaties en
certificaten waarmee zij de overtreding met betrekking tot de aanbieding heeft gestaakt. Van de informatie die
per post dan wel per e-mail aan individuele houders is verzonden, ontvangt de AFM steeds een bewijs van
verzending.

3. Centurion verstrekt de informatie onder A niet in de vorm van de eerdergenoemde verzamelmemoranda. De
door Centurion opgestelde verzamelmemoranda zijn vanwege hun omvang en complexiteit niet geschikt om
de onder A genoemde gegevens duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig aan de houders van obligaties en/of
certificaten bekend te maken. Het verzamelmemorandum is niet geschikt om wijzigingen ten opzichte van
eerder verzamelmemoranda op een duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend te maken.

Dwangsom
De dwangsom bedraagt € 20.000, - (zegge: twintigduizend euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na
de overschrijding van de genoemde termijn dat Centurion niet voldoet aan de last onder dwangsom met
voorschriften, met een maximum van € 200.000, - (zegge: tweehonderdduizend euro). De vastgestelde hoogte van
de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het
geschonden belang en de beoogde werking van de last onder dwangsom. De AFM heeft bij de beoordeling van de
hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag rekening gehouden met de zwaarte van de
overtreding en de beoogde werking van de oplegging van de last onder dwangsom. Indien Centurion niet voldoet
aan de last onder dwangsom met voorschriften zal de dwangsom na het verbeuren onmiddellijk opeisbaar zijn
door de AFM. Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. De AFM zal de eventuele
kosten van aanmaning tot betaling van de verbeurde dwangsommen en van de wettelijke rente voor rekening van
Centurion doen komen.

Openbaarmaking
De AFM zal onderhavig besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom met voorschriften openbaar maken
op grond van het bepaalde in artikel 3.4, vierde lid, Whc juncto artikel 2.23 Whc drie weken nadat deze op de in
artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, tenzij de
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overtreder de beschikking zelfheeft openbaar gemaakt, heeft doen openbaar maken of openbaarmaking met de
overtreder is overeengekomen.

Drie weken na de bekendmaking van de last onder dwangsom met voorschriften, op de in artikel 3:41 Awb
voorgeschreven wijze, zal de openbaarmaking plaatsvinden door:

a. publicatie van het besluit tot oplegging van de last onder dwangsom met voorschriften op de website van
de AFM; en

b. publicatie in een persbericht; en, als dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,
c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionale dagbladen.

Ook wordt op dat moment een bericht over de last onder dwangsom opgenomen in de periodieke AFM
nieuwsbrieven (consumenten/professionals) en wordt een bericht op Twitter geplaatst.7

Ad a. Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens
verwijderd. Het gaat hierbij om de in de brief met de definitieve last onder dwangsom met voorschriften grijs
gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus in de publicatie worden afgeschermd. Als u vindt dat bepaalde
andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien
werkdagen na dagtekening van de brief met de definitieve last onder dwangsom met voorschriften aan de AFM
kenbaar maken.

Ad b/c. Hierbij vindt u de tekst van het persbericht dat de AFM zal publiceren.

‘AFM eist informatie voor consunienten over Centurion Vastgoed B. V.
Centurion Vastgoed B. V. (Centurion) moet meer informatie geven aan consumen ten die obligaties en/of
certficaten van Centurion hebben gekocht en/ofmogelk zullen kopen. Daarnaast moet Centurion bepaalde
verstrekte informatie herstellen. Doet Centurion dit niet binnen de gestelde termjn dan moet Centurion 20.000
euro betalen voor iedere dag dat de informa tie niet wordt verstrekt.

Centurion staat niet geregistreerd bU de AFM. Het bedrjfheefl in Nederland obligaties en certficaten
aangeboden zoals bedoeld in de Wet op hetfinancieel toezicht (Wft). Centurion geeft in het aanbiedingsmateriaal
aan bU de aanbiedingen gebruik te maken van uitzonderingen en/ofvr/stellingen van de Wft.

De AFM is een onderzoek gestart naar Centurion. Het onderzoek rich tte zich op de aanbiedingen die Centurion
consumenten in deperiode oktober 20]] tot en met maart 2013 heeftgedaan. Centurion heeft consumenten de
mogel(jkheid gegeven om geld te lenen aan Centurion door middel van de uitgie van obligaties. Centurion heeft
ook certijica ten uitgegeven die recht geven op een deel van de investeringsopbrengst. Centurion maakte voor deze
aanbiedingen van obligaties en certficaten gebruik van een brochure, een inschrjfformulier met algemene
voorwaarden en versch illende websites (www. centurionvastgoed. nl, www. verantwoordinvesteren. ni en
www.pacfficgardens.nl,). Zoals beschreven in het aanbiedingsmateriaal en de verzamelmemoranda van Centurion
zUn de aangetrokken gelden bestemd voor de aankoop van kavels grond in Costa Rica, het bouwrijp maken van

Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de AFM.
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deze kavels grond, het aanleggen van infrastructuur en het ontwikkelen en bouwen van appartementencomplexen
om deze vert’olgens te verhuren en/of te verkopen.

Nu blUkt dat de consumen ten die obligalies en/ofcertificaten van Centurion hebben gekocht en/ofmogelk zullen
kopen onjuiste informatie en te weinig informatie hebben gekregen en/ofkrgen. Daarom heeft de AFM aan
Centurion een last onder dwangsom opgelegd. Centurion moet het volgende schrflelUk bekend maken aan de
betrokken consumenten en publiceren op haar website.

Informatie die Centurion bekend moet maken:
- Informatie over de zekerh eden.
- Inforinatie over de totaal opgehaalde ge/den door Centurion.
- Informatie over de besteding door Centurion van de inleg van houders van obliga ties en certjfIcaten.
- Informa tie over de inkomsten van de bedrt)fsactiviteiten van C’enturion.

De AFM acht bovengenoemde informatie van belang voor consumenten die obligaties en/ofcertficaten van
Centurion hebben gekocht en/ofmogefljk zullen kopen, zodat zj een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van
hun contractuele rech ten, zich een oordeel kunnen vormen hoe Centurion de terugbetaling van de obliga ties en/of
certjficaten garandeert door middel van zekerheden dan wel een geInformeerd besluit kunnen nemen over
even tue/c aanschaf

Door het niet verstrekken van deze informatie verricht Centurion een oneerlUke handelspraktk, zoals bedoeld in
artikel 6: 193b, artikel 6: 193c en artikel 6.193d van het Burgerlk Wetboek. Dit levert een overtreding op van
artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat. Bij vragen ofklachten kunt u contact opnemen
met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlUke en transparantefinanciele markten. WU zUn de onaJhankelUke gedragstoezichthouder
op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. WU bevorderen eerlUke en zorgvuldigejinanciele
dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele parten. We zien toe op een

eerlUke en efflciënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumen ten en
ondernemingen in dejinanciële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bj aan
de stabiliteit van hetJinanciele stelsel, hetfunctioneren van de economic, de reputatie en de welvaart van
Nederland.’

Let op: de AFM kan, al naar gelang de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde
publicatietekst wijzigen of aanvullen.
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4. Rechtsgangverwijzing

ledere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking
daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-7973835), per e-mail (alleen naar
e-mailadres bezwarenbox@afm.nI) of door middel van het formulier op de website van de AFM
(www.afm.nllbezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere
eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e
mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen
inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

mr. M.A.M. Wagemakers drs. H.W.O.L.M. Korte
Hoofd Bestuurslid
Toezicht I Marktintegriteit & Handhaving

Bijiage: Onderzoeksrapport van 25 februari 2014 met kenmerk MIH-KJSa-14020372
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Onderzoeksrapportage

Centurion Vastgoed B. V.

Toezicht op de naleving van de Wet handhaving
consumentenbescherrning

STRIKT VERTROUWELIJK

Dit rapport is strikt vertrouwelijk van aard en is alleen uitgebracht ten behoeve van bet bestuur van de instelling.

Verspreiding van dit rapport valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.
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1. Inleiding

In dit onderzoeksrapport zijn de bevindingen opgenomen zoals deze blijken uit het onderzoek van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM)1 naar de naleving van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) door
Centurion Vastgoed B.V. (Centurion) in de periode 20 februari 2013 tot en met 25 februari 2014.

De AFM is op grond van de Whc belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van afdeling 3A van
Titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De AFM heeft een onderzoek ingesteld bij Centurion. Het
onderzoek is er op gericht een oordeel te vormen over de vraag in hoeverre Centurion de genoemde bepalingen uit
het BW naleeft.

2. Doel en kader onderzoek

Het kader van het onderzoek is de naleving van de bepalingen van afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het
BW. Het onderzoek van de AFM richt zich op de obligaties die in de periode van oktober 2011 tot en met 2012
zijn aangeboden door Centurion. De drie eerdere emissies aismede de emissies die in 2013 plaatsvonden, zoals
Centurion Winsteertificaten Woningverhuur (CWW), worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Volledigheidshalve vermeldt de AFM dat er geen integraal onderzoek is uitgevoerd. Hierdoor zijn bepaalde
aspecten geen onderdeel van het onderzoek geweest. De bevindingen dienen in dit licht te worden bezien. Het
achterwege blijven van opmerkingen kan niet zodanig worden geInterpreteerd dat geen andere oneerlijke
handelspraktijken kunnen bestaan of kunnen hebben bestaan. De AFM heeft onderzoek gedaan naar de naleving
door Centurion van artikel 6:1 93b, derde lid, aanhef en onder a, BW juncto artikel 6:1 93c, eerste lid, en artikel
6:1 93d, eerste en tweede lid, BW.

Wettelijke definitie oneerlijke handelspraktijken
Artikel 8.8 Whc bepaalt dat het een handelaar niet is toegestaan oneerlijke handelspraktijken te verrichten als
bedoeld in afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van bet BW. Volgens artikel 6:1 93b, eerste lid, BW handelt een
handelaar onrechtmatig jegens een consument indien de handelaar een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Op
grond van artikel 6:1 93b, derde lid, aanhef en onder a, BW is een handelspraktijk in bet bijzonder oneerlijk indien
een handelaar een misleidende handelspraktijk verricht. Op grond van artikel 6:1 93c, eerste lid, BW wordt het
verstrekken van informatie die feitelijk onjuist is aangemerkt als een misleidende handelspraktijk. Op grond van
artikel 6:1 93d, eerste lid, BW wordt een misleidende omissie eveneens aangemerkt als een misleidende
handelspraktijk. Onder een misleidende omissie wordt in artikel 6:1 93d, tweede lid, BW door de wetgever
begrepen: ‘iedere handelspraktk waarbij essentiële informatie welke de gerniddelde consuinent nodig heeft om
een geInformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggelaten, waardoor de gem iddelde consuinent een
besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat hU anders niet had genomen.’

Met ‘de AFM’ wordt in dit onderzoeksrapport zowel de AFM zeif, als haar toezichthouders bedoeld.
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Op grond van artikel 6:193d, vierde lid, BW wordt bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of
verborgen is gehouden onder meer de feitelijke context in aanmerking genomen, het communicatiemedium alsook
de maatregelen die zijn genomen om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te
stellen.

Wettelijke definitie consument en handelaar

Op grond van artikel 6:1 93a, eerste lid, aanhef en onder a, BW is een consument een natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een handelaar is op grond van artikel 6:1 93a, eerste lid, aanhef
en onder b, BW een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De vragen die in het kader van dit onderzoek beantwoord dienen te worden, zijn of Centurion feitelijkjuiste
informatie heeft verstrekt aan (potentiele) houders van obligaties enlof certificaten2en wat het begrip ‘essentiële
informatie’ omvat in de context van de situatie van Centurion in relatie tot haar houders van obligaties enlof
certificaten.3

3. Feiten

3.1 Inleiding

Het onderzoek van de AFM richt zich op de obligaties en certificaten die in de periode van oktober 2011 tot en
met maart 2013 zijn aangeboden door Centurion, te weten Obligatielening IV, V4, VI, Gemina (VII), Centurion
Winst Certificaten (CWC) en CWC+ (‘de obligaties en certificaten’). De betreffende aanbiedingen worden in
paragraaf 3.4.1 beschreven.

Centurion geeft in het aanbiedingsmateriaal aan dat zij in de provincie Guanacaste in Costa Rica een aantal
woonwijken ontwikkelt onder de naam Pacific Gardens (PG). PG maakt onderdeel uit van een ander project,
Lomas del Mar. Centurion heeft PG onderverdeeld in verschillende resorts met elk hun eigen doelgroep.
De middels de obligaties en certificaten aangetrokken gelden worden gebruikt voor de ontwikkeling van PG.

De afzonderlijke aanbiedingen werden c.q. worden geformuleerd in een leaflet en inschrijfformulier met algemene
voorwaarden. Inzake CWC heeft Centurion tevens een ‘beleggersmemorandum’ beschikbaar gesteld. Op 5 juni
2013 heeft Centurion een ‘verzamelmemorandum’ aan de AFM gezonden waarbij zij heeft aangegeven dat zij
deze aan alle houders van obligaties en certificaten heeft gestuurd. In het verzamelmemorandum heeft Centurion

2 Gelet op de overdraagbaarheid van de obligaties en certificaten van Centurion dient Centurion bet bepaalde uit de Whc in acht te

nemen ten aanzien van huidige en potentiële houders van obligaties en/of certificaten. Hiema wordt onder houders zowel huidige als

potentiele houders bedoeld.

Voor zover het een ‘consurnent’ betreft in de zin van artikel 6:193a, eerste lid, aanhef en onder a, BW.

In verzamelrnemorandum (pagina 35), gedateerd 27januari 2014, is venTleld dat de obligatiehouders van obligatielening V per 1

oktober 2013 zijn terugbetaald.
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de diverse aanbiedingen beschreven. Per 30 september 2013, oktober 2013 en 27januari 2014 heeft Centurion het
verzamelmemorandum aangepast. De verzamelmemoranda zijn niet op de websites van Centurion6geplaatst. Het
is de AFM niet duidelijk of alle houders van obligaties en certificaten de verzamelmemoranda hebben ontvangen.
Via de website van Centurion, www.centurionvastgoed.nl is een verzamelmemorandum aan te vragen.

Centurion heeft in de verzamelmemoranda aangegeven dat de houders van obligaties en certificaten periodiek
door middel van een nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen.

Centurion verklaart in haar aanbiedingsmateriaal dat zij bij de aanbieding van obligaties en certificaten gebruik
maakt van de uitzonderingen van artikel 5:3, eerste lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) (minimale deelname
vanaf€ 100.000, - of aanbieding aan minder dan 100/150 personen) danwel de vrijstelling van de
prospectusplicht zoals neergelegd in artikel 53, tweede lid, Vrijstellingsregeling Wft (totale tegenwaarde van de
aanbieding bedraagt minder dan € 2.500.000, -). In het aanbiedingsmateriaal van Obligatielening IV, V, VI en
Gemina is aangegeven dat geen sprake is van prospectusplicht. Het beleggersmemorandum van CWC geeft aan
dat Centurion niet vergunningplichtig is ingevolge de Wft. In de CWC brochure is venneld dat geen
prospectusplicht geldt.

3.2 Betrokken personen

Centurion Vastgoed B.V. (Centurion)8
Kamer van Koophandel registratienummer: 08091309
Adres: De Ia Reijstraat 9, 6814AD Arnhem
Activiteiten: SBI-code: 64303 - Beleggingsinstellingen met beperkte

toetreding; Hetfinancieren van vastgoedprojecten
Handeisnamen: Centurion Vastgoed

Centurion Investments
Centurion Investeringen

Bestuurder: Charles Johannes Gerardus van Eck (sinds 13 februari 2014)
Van 12 december 2008 tot 13 februari 2014 was Patrick de Rijk
bestuurder.

Het verzarnelrnemorandurn van oktober 2013 is aangepast naar aanleiding van enkele oprnerkingen van de AFM omtrent de
aanbieding van CWW. CWW is in dit onderzoeksrapport geen onderwerp van onderzoek. In dit onderzoeksrapport wordt daarom
alleen ingegaan op de verzarnelmernoranda van juni 2013, september 2013 enjanuari 2014.
6 www.verantwoordinvesteren.nl, www.pacificgardens.nl en www.centurionvastgoed.nl

Tot 1 juli 2012 gold de uitzondering voor de aanbieding aan minder dan 100 personen. Vanaf I juli 2012 is het aan minder dan 150
personen.
8

Gebaseerd op het uittreksel uit het handeisregister van de Kamer van Koophandel van 14 februari 2014. De rechtspersoon is
opgericht op 5 september 2000. Op 15 juli 2009 heeft een laatste statutenwijziging plaatsgevonden en is de naani gewijzigd in
Centurion Vastgoed B.V. (naam op moment van oprichting was Twentestede By.). Het gestort en geplaatst kapitaal bedraagt €
29.496. Dc jaarrekening over boekjaar 2012 is op 30 januari 2014 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.
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Enig aandeelhouder: Stichting Administratiekantoor Centurion (sinds 23 januari
2014)
Van 12 december 2008 tot 23 januari 2014 was Patrick de Rijk
enig aandeelhouder.

Stichting Administratiekantoor Centurion9
Kamer van Koophandel registratienummer: 59800925

Adres: De la Reijstraat 9, 6814AD Amhem
Activiteiten: SBI-code: 66191 - Administratiekantoren voor aandelen en

obligaties; Het verkrjgen en administreren van aandelen in één
ofmeer beslo ten vennootschappen met beperkte

aansprakelUkheid opgericht en bestaand naar Nederlands rechi
Bestuurder: Patrick de Rijk (sinds opnchting)

Charles Johannes Gerardus van Eck
Geboortedatum — en plaats: 22 november 1974 te Amhem
Adres: Biezen 23, 6852LL Huissen
Sinds 13 februari 2014 is C.J.G. van Eck bestuurder van Centurion.

Patrick de Rijk
Geboortedatum — en plaats: 11 juli 1983 te Zevenaar
Adres: Landgraafstraat 124, 6845EE Amhem
Van 12 december 2008 tot 13 februari 2014 was P. de Rijk enig aandeelhouder van Centurion. P. de Rijk was van
12 december 2008 tot 23 januari 2014 bestuurder van Centurion.
Sinds 23 januari 2014 is P. de Rijk bestuurder van Stichting Administratiekantoor Centurion. Stichting
Administratiekantoor Centurion is sinds 23 januari 2014 enig aandeelhouder van Centurion.

Stichting Derdengelden Centurion’0
Kamer van Koophandel registratienummer: 09211522
Adres: De la Reijstraat 9, 6814 AD Amhem
Activiteiten: SBI-code. 6420 — Financiele holdings

Beheren van derdengelden
Bestuurder: Centurion Vastgoed B.V. (sinds 12 februari 2014)

Van 17 december 2009 tot 12 februari 2014 was Rudolf
Ferdinand Snijtsheuvel bestuurder van de stichting.

Gebaseerd op het uittreksel uit bet bandeisregister van de Kamer van Koophandel van 14 februari 2014. De sticbting is opgericht op
23januari 2014.
10 Gebaseerd op bet uittreksel uit het handeisregister van de Kamer van Koophandel van 14 februari 2014. De stichting is opgericht

op 17 december 2009.
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Centurion Makelaardij & Proj ectontwikkeling B.V.”
Kamer van Koophandel registratienummer:
Adres:
Activiteiten:

Handelsnaam:
Bestuurder:
Enig aandeelhouder:

11022531
De la Reijstraat 9, 6814 AD Arnhem
SBI-code: 4110 — Projectonlwikkeling; Makelaard,y en
projectontwikkeling
Hovest
Rudolf Ferdinand Snijtsheuvel (sinds oprichting)
Rudolf Ferdinand Snijtsheuvel (sinds oprichting)

Kamer van Koophandel registratienummer:
Adres:
Activiteiten:

Bestuurder:

01110845
De la Reijstraat 9, 6814 AD Arnhem
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Beheren, administreren en bewaren van aandelen.
Patrick de Rijk (sinds oprichting)

Centurion Projects & Developments S.A..
Centurion Projects & Developments S.A.. (CPD) is een rechtspersoon opgericht naar Costa Ricaans recht en is
niet ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel.
In het verzamelmemorandum van 27 januari 2014 is vermeld dat Centurion 100% van de aandelen heeft)3

Centurion Real Estate S.A.
Centurion Real Estate S.A. is een rechtspersoon opgericht naar Costa Ricaans recht en is niet ingeschreven in de
Nederlandse Kamer van Koophandel. In het verzamelmemorandum van 27 j anuari 2014 is vermeld dat Centurion
een 100% deelneming in Centurion Real Estate S.A. heeft.

Gebaseerd op het uittreksel uit het handeisregister van de Kamer van koophandel van 14 februari 2014. De rechtspersoon is
opgericht op 4 oktober 1990. Op 18 december 2009 heeft een laatste statutenwijziging plaatsgevonden en is de naam gewijzigd in
Centurion Makelaardij & Projectontwikkeling B.V. (naam rechtsvoorganger was Van der Burgh Beheer By.). Dejaarrekening over
boekjaar 2012 is geponeerd op 27 januari 2014.
12

Gebaseerd op het uittreksel uit het handeisregister van de Kamer van koophandel van 14 februari 2014. De rechtspersoon is
opgericht op 3 november 2005. Op 3 december 2009 heeft een laatste statutenwijziging plaatsgevonden en is de naam gewijzigd in
Centurion Makelaardij & Projectontwikkeling B.V. (naam rechtsvoorganger was Stichting Beheer Roerende Zaken Visser-Visser).
Dejaarrekening over boekjaar 2011 is geponeerd op 30 januari 2013.

De heren R.F. Snijtsheuvel en P. de Rijk waren eerder elk voor 50% aandeelhouder van deze S.A, aldus de infonnatie op 20 maart
2013 door Centurion aan de AFM verstrekt.

Rudolf Ferdinand Snijtsheuvel
Geboortedatum — en plaats: 23 juli 1976 te Den Helder
Adres: Panheelstraat 10, 6845MA Arnhem
Van 17 december 2009 tot 12 februari 2014 was Rudolf Ferdinand Snijtsheuvel bestuurder van Stichting
Derdengelden Centurion.

Stichting Obligatiehouders Centurion Vastgoed12
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3.3 Verloop van het onderzoek

De AFM heeft op 20 februari 2013 per brief (kenmerk INT-DWo- 13020432) Centurion meegedeeld op grond van
de Whc een onderzoek in te stellen bij Centurion. De AFM verzoekt Centurion in haar brief onder andere
informatie te overleggen met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Centurion, de aangeboden obligaties en
certificaten, en informatie welke aan alle houders van obligaties en certificaten is verstrekt.

Op 20 maart 2013 heeft de AFM een reactie ontvangen van Centurion met daarbij onder meer de volgende
bijiagen: organogram, productoverzicht, gegevens met betrekking tot de houders van obligaties en certificaten en
kolommenbalans. In de brief geeft Centurion aan dat afschriften van de communicatie met de houders van
obligaties en certificaten later in de week zullen volgen. Op 26 maart 2013 heeft Centurion afschriften van
communicatie met de houders van obligaties en certificaten aan de AFM verstrekt.

Omdat de AFM heeft geconstateerd dat Centurion niet alle door de AFM gevraagde informatie heeft verstrekt
heeft de AFM op 19 april 2013 Centurion nogmaals per brief (kenmerk INT-DW0-13040616) verzocht deze
informatie te overleggen. Tevens heeft de AFM in de brief aanvullende informatie gevraagd en een onderzoek ten
kantore van Centurion op 15 of 17 mei 2013 aangekondigd.

Op 2 mei 2013 verzoekt de heer Franke van Springrow Legal, namens Centurion, per e-mail om uitstel voor
beantwoording van de vragen tot uiterlijk 21 mei 2013.

De AFM heeft op 3 mei 2013 contact opgenomen met de heer Franke. In het telefoongesprek is afgesproken dat de
termijn voor het herhaald informatieverzoek gehandhaafd blijft (7 mei 2013) en dat de reactietennijn voor het
aanvullend informatieverzoek is verlengd tot en met 13 mei 2013. Het onderzoek ten kantore van Centurion zal op
24 mei 2013 plaatsvinden. De AFM heeft de afspraken per e-mail bevestigd aan Centurion.

Op 9 mei 2013 heeft de AFM een usb-stick met informatie van Centurion ontvangen, waaronder de
grootboekrekeningen en kopieen van bankafschriften. Op 13 mei 2013 heeft de heer De Rijk per e-mail
aanvullende informatie per e-mail gestuurd aan de AFM. Het betreft onder meer een overzicht van alle houders
van obligaties en certificaten per emissie, een overzicht van verkochte kavels en de correspondentie die Centurion
met hen gevoerd heeft, waaronder de nieuwsbrieven van 28 november 2011,januari 2012, 24 september 2012 en
april 2013.

Centurion informeert de AFM op 23 mei 2013 dat de heer De Rijk van Centurion ziek is en dat het onderzoek ten
kantore van Centurion de volgende dag niet kan doorgaan. De AFM en Centurion hebben een nieuwe afspraak
gemaakt voor een bezoek op 6 juni 2013.

Op 5 juni 2013 heeft Centurion het volgende e-mailbericht aan de AFM gestuurd: ‘Bgaand treft u het schrUven
dat vandaag naar al onze beleggers is gestuurd aismede het verzamelmemorandum. De directie acht het van
belang dat u bgaande stukken heefi doorgenomen voor het overleg op donderdag 6juni. ‘Bij deze e-mail was een
door Centurion opgesteld ‘verzamelmemorandum’ gevoegd met daarin onder meer informatie over alle
aanbiedingen van Centurion.
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Op 6 juni 2013 heeft ten kantore van Centurion een gesprek met de heer De Rijk, enig bestuurder en
aandeelhouder van Centurion, plaatsgevonden. De heer Franke en de heer Manders, controller van Centurion,
waren bij het gesprek aanwezig. Van het gesprek is een versiag (kenmerk 1306-875m) gemaakt.

De AFM heeft op 10 juli 2013 het verslag van het gesprek dat op 6 juni 2013 plaatsvond aan Centurion gestuurd.
In de begeleidende brief (kenmerk TNT-DWo-13070408) heeft de AFM Centurion verzocht het verslag voor
akkoord te tekenen. Eventuele aanmerkingen en/of correcties kan Centurion op het versiag aangeven.

Op 25 juli 2013 heeft de AFM Centurion schriftelijk verzocht aanvullende informatie en de nog ontbrekende
bankafschriften en bijiagen bij het verzamelmemorandum te verstrekken (kenmerk INT-DWo-l3070643).

Op 25 juli 2013 heeft de AFM het (door de heer De Rijk voor akkoord ondertekend) gespreksverslag van
Centurion ontvangen.

Op 25 juli 2013 heeft de AFM een e-mailbericht van de heer De Rijk ontvangen, waarin de ontvangst van het
aanvullend informatieverzoek van die dag wordt bevestigd. Tevens geeft hij aan dat vanwege verblijf in het
buitenland hij niet eerder dan 5 augustus 2013 zijn werkzaamheden op kantoor kan hervatten. Verder verklaart hij
in het e-mailbericht het volgende ten aanzien van het gespreksverslag: ‘In mUn volgende schrijven aan u zal ik
zorgdragen voor een omschrving die slechts eenduidig te interpreteren is, zodat zaken beter omschreven kunnen
worden in uw versiag, (...).‘

Omdat de AFM de informatie, waarom zij in haar brief van 25 juli 2013 heeft verzocht, niet heeft ontvangen, heeft
de AFM op 12 augustus 2013 per brief een rappel informatieverzoek aan Centurion gestuurd (kenmerk TNT-DWo
13080508).

Op 27 augustus 2013 heeft de AFM in een e-mailbericht Centurion een laatste termijn gegeven voor het
aanleveren van de gevraagde informatie, zoals verzocht in debrief van 25 juli 2013. Centurion dient uiterlijk 28
augustus 2013 om 15.00 uur de informatie aan de AFM te verstrekken.

Op 28 augustus 2013 heeft Centurion een deel van de in debrief van 25 juli 2013 gevraagde infonnatie aan de
AFM verstrekt. De AFM heeft daarom op 30 augustus 2013 een last onder dwangsom (kenmerk LNT-DWo
1308 1097) opgelegd aan Centurion wegens overtreding van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht.

Centurion heeft op 10 september 2013 aan de AFM de informatie verstrekt waar in de last van 30 augustus 2013
om is gevraagd, waaronder een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen.

Op 17 september 2013 heeft de AFM Centurion mondeling geinformeerd dat Centurion aan de last onder
dwangsom heeft voldaan. De AFM heeft dit op dezelfde dag tevens per e-mail bevestigd aan Centurion.

Centurion heeft op 4 oktober 2013 de AFM een aangepaste versie van het verzamelmemoranduin, gedateerd 30
september 2013, gestuurd. Hierbij waren de bijlagen 10 tot en met 13 gevoegd. Bijlagen 1 tot en met 9 ontbraken.
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op 8 oktober 2013 heeft Centurion de ontbrekende bijiagen 1 tot en met 9 aan de AFM verstrekt.

Op 21 oktober 2013 heeft Centurion een aangepast verzamelmemorandum aan de AFM verstrekt.

Op 31 januari 2014 heeft de AFM een aangepast verzamelmemorandum, gedateerd 27 januari 2014, ontvangen
van Centurion.

3.4 Bevindingen

3.4.1. Aanbiedingen van obligaties en certificaten door Centurion

Het onderzoek van de AFM richt zich op de obligaties en certificaten die in de periode oktober 2011 tot en met
maart 2013 zijn aangeboden door Centurion: Obligatielening IV, V, VI, Gemina, CWC en CWC+. De
afzonderlijke aanbiedingen zijn geformuleerd in een leaflet en inschrijfformulier met algemene voorwaarden.
Inzake CWC heeft Centurion tevens een ‘beleggersmemorandum’ beschikbaar gesteld.

Centurion heeft tevens een verzamelmemorandum opgesteld waarin Centurion de diverse aanbiedingen zijn
beschreven. Centurion heeft kort na elkaar deze verzamelmemoranda aangepast. Het eerste verzamelmemorandum
is in juni 2013 opgesteld en bevat 62 pagina’ s met circa evenveel pagina’ s aan bijlagen. Centurion heeft het
verzamelmemorandum per 30 september2013 aangepast. Het memorandum van september 2013 bevat 71
pagina’ s en circa evenveel pagina’ s aan bij lagen. Het memorandum van 27 j anuari 2014 bevat 211 pagina’ s,
waaronder het publicatierapport 2012 van Centurion,

Hieronder worden de kenmerken van de verschillende aanbiedingen weergegeven, zoals deze zijn vermeld in de
leaflets, inschrijfformulieren en algemene voorwaarden ten tijde van de verschillende aanbiedingen:

Omvang Inschrijving Looptijd Minimale Rente-% Dod Paci Emissieko Overige kosten

aanbieding vanaf overeen- deelname (per jaar) fic sten

(in Eur) komst (in Eur) Gar

dens

Obligaties IV 1.950.000 l5januari 36 mnd 10.000 7,8% Aankoop grond en 5 maximaal geen

2012 aanleg van 2%

infrastructuur op

25 woonkavels.

Obligaties V Niet bekend 15 mei 2012 36 mnd 100.000 8,4% Bouw 5 geen geen

appartementenco

mplexen

Obligaties VI 2.100.000 25 september 30 mnd 10.000 8,0% Aankoop vanS 3 maximaal geen

14 In de algemene voorwaarden van Obligatie IV is een percentage van 8,4 vernield. In hoofdstuk 10 ‘Overzicht wijzigingen

productvoorwaarden’ van het verzamelmemorandum, gedateerd 27 januari 2014, heeft Centurion aangegeven dat in artikel 4.1 van de

obligatievoorwaarden 8,4% foutief is opgenomen. ‘Hiervoor moet gelezen worden 7,8%.’



AFM

Datum 25 februari 2014
Ons kenmerk MIH-KJSa-14020372
Pagina 11 van 41

2012 kavelsenbouw 2%

van 10

woonapparternent

en. Eventueel ook

recreatieve

voorzieningen
Obligaties 1.900.000 lOdecember 24rnnd 10.000 8,0% Ontwikkelen 3 maximaal geen
Gemina 2012 recreatieve 2%

gelegenheden.
CWC 2.400.000 l0oktober 8—24 10.000 8,55% Kavelsklaar 4 0% geen

2011 rnnd makenvoor

bebouwing
CWC+’5 Niet bekend Oktober 201 1 8-24 Niet Niet idern 4 Niet Niet bekend

rnnd bekend bekend bekend

Algemeen
In de verzamelmemoranda van Centurion is onder meer het volgende over Centurion vermeld:
‘Centurion Vastgoed B. V. is telkens de uitgevende instelling. (...) Het investeren en monitoren van de onroerend

goedprojecten wordt door Centurion gerealiseerd. De verkoop van de producten van Centurion wordt geheel in
eigen beheer gevoerd. Centurion verzorgt de toewijzing van de producten en voert de administratie ter zake van
de producten. De informatievoorziening naar deelnemers en belangstellenden zal worden verzorgd door de
vennootschap.’

‘Centurion houdt zich — als algemeen projectonlwikkelaar onroerend goed- onder meer bezig met het aankopen
van gronden in Costa Rica, het aanleggen van infrastructuur, het vervolgens herverkavelen van deze gronden, en
het oniwikkelen en bouwen van onroerend goed. Ook is de vennootschap actiefin het (vervolgens) verkopen van
bebouwde en onbebouwdeperscelen en het verhuren van onverkochte en verkochte woningen op het aangekochte
terrein voor eigen rekening of in opdracht van derden.
Dc doels telling van Centurion is om zeif— ofmiddels deelnemingen en/ofuitvoerders — waardevermeerdering te
realiseren van het onroerend goed door actiefeen aantal werkzaamheden uit te voeren in het gehele proces.’

In de verzamelmemoranda is vermeld dat de obligaties en certificaten verhandelbaar zijn:
‘Verhandelbaarheid

In het algemeen geldt dat de door Centurion uitgegeven obligaties overdraagbaar zUn en verhandelbaar
gedurende de looptd van de obligaties. ‘(pagina 1816)

‘Verhandelbaarheid

15 Centurion geeft aan bij de aanbieding van CWC+ gebruik te maken van de uitzondering van artikel 5:3, eerste lid, Wft (aanbieding
aan minder dan 100 personen). Zie ook voetnoot 7.

Pagina 20 van het memorandum van 27januari 2014.
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In het algemeen geldt dat de door Centurion uitgegeven winstrechten overdraagbaar en verhandelbaar zUn
gedurende de looptUd daarvan. ‘(pagina 1917)

De eerdergenoemde aanbiedingen zijn ‘succesvol voltekend’, aldus pagina 30 en 31 van het

verzamelmemorandum (juni 2013), pagina 31 en 32 van het verzamelmemorandum (september 2013). Ook in het
memorandum van 27 januari 2014 is vermeld dat de aanbiedingen voltekend zijn.

Obligatie IV tot en met VI en Gemina

In de afzonderlijke leaflets met betrekking tot de aanbieding van obligatie IV tot en met VI en Gemina is onder
meer het volgende vermeld:

- ‘Gegarandeerde aflossing van de totale hoofdsom aan het einde van de looptd’
- ‘Hetfinancierings- en aankooptraject van dit project wordt gecontroleerd door een Nederlandse

registeraccountan t (VWG NUhofAccountants & Belastingadviseurs,).’
- ‘Centurion is gespecialiseerd in het inkopen van grote stukken bouwgrond, welke reeds een

bouwbestemming hebben, maar vanwege hun omvang onbruikbaar lUken. In tden van crisis houden
grote bouwmaatschappjjen vaak de hand op de knip. Het gevolg hiertan is dat grote projecten stil komen
te liggen ofzelfs volledig verkocht moeten worden. Centurion koopt deze grote stukken bouwgrond in en
herverkavelt ze, waarna ze een nieuw bestemming krijgen. Dit noemen we Fase I. In Fase II worden de
kavels voorzien van infrastructuur en zullen ze samen een wUk ofresort vormen. In Fase III worden de
ontwikkelde kavels klaargemaakt voor bebouwing en in Fase IV wordt er op de kavels gebouwd.’

o Met betrekking tot Obligatielening IV: ‘Door het uitgeven van Obligatielening IVjlnanciert
Centurion infase I, lien III.’

o Met betrekking tot Obligatielening V: ‘Door het uitgeven van Obligatielening Vfinanciert
Centurion in de vierdefase.’

o Met betrekking tot Obligatielening VI: ‘Door het uitgeven van Obligatielening Vlfinanciert
Centurion infase IV.’

o Met betrekking tot Obligatielening Gemina: ‘Door het uitgeven van Obligatielening Gemina
financiert Centurion infase IV, op het project ‘Lomas del Mar waar Centurion eerder voor
haar investeerders kavels aankocht en ontwikkelde. Op deze kavels bouwt Centurion

woonappartemen ten. Naast de woonfaciliteiten is het belangrk dat er recreatievefaciliteiten op
het project worden ontwikkeld. Het vermogen dat Centurion aantrekt met het uitgeven van deze
obligatielening, zal (onder aftrek van gebruikelke kosten) worden aangewend voor het
aanleggen van deze recreatievefaciliteiten.’

- Met betrekking tot Obligatielening IV en V: ‘Op het project ‘Lomas del Mar’, waar Centurion al eerder

projec ten succesvol aankopht en weer verkocht, koopt Centurion een stuk grond aan, waarop zU circa 25
woonkavels en in opvolgendefases maximaal 14 appartementencomplexen zal bouwen.’

- Met betrekking tot Obligatielening VI: ‘Op het project ‘Lomas del Mar’, waar Centurion eerder voor

haar investeerders kavels aankocht en ontwikkelde. Op deze kavels zal Centurion 10 woonappartementen

bouwen. Tevens ontwikkelt zU alle benodigde recreatievefaciliteiten op dit deel van het project. Eventueel
wordt de obligatielening uitgebeid met de onlwikkeling van één grote woonvilla.’

17 Zie vorige voetnoot.
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Met betrekking tot Obligatielening IV: ‘Hoe werkt Obligatielening IV?
Wanneer a deelneemt in Obligatielening IV, leent Centurion geld van a. Op deze lening, die een looptUd
van maximaal 36 maanden heeft, betaalt Centurion u een vaste rentevergoeding van 7,8%perjaar. Deze
rente wordtper maand uitgekeerd. Van het geld dat Centurion van u leent, koopt 41 grond aan op het
project waar zU reeds meerdere malen succesvol investeerde. Tevensfinanciert Centurion de aanleg van
infrastructuur op 25 woonkavels op deze grond. De woonkavels 4/n hiermee klaar voor verkoop en zullen
verkocht worden. Uit de verkoopopbrengsten betaalt Centurion uw inleg terug, binnen maximale termUn
van 36 maanden.’
Met betrekking tot Obligatielening V: ‘Hoe iverkt Obligalielening V?
Wanneer u deelneemt in Obligatielening V. leent u geld aan Centurion. Op deze lening, die een loopt/jd
van maximaal 36 maanden heeft, betaalt Centurion u een vaste rentevergoeding van 8,4%perjaar. Deze
rente wordt per maand uitgekeerd. Van het geld dat Centurion van u leent, bouwt 4/
appartementencomplexen op het project waar 41 reeds meerdere malen succesvol investeerde. Middels
Obligatielening IVfinancierde Centurion de aanleg van infrastructuur op 25 woonkavels op deze grond.
De woonkavels 4/n hiermee klaar voor verkoop en zullen verkocht worden. Uit de verkoopopbrengsten
betaalt Centurion uw inleg terug, binnen maximale termUn van 36 maanden.’
Met betrekking tot Obligatielening VI: ‘Hoe werkt Obligatielening VI?
Wanneer u deelneemt in Obligatielening VI, leent u geld aan Centurion. Op deze lening, die een loopttjd
van maximaal 30 maanden heeft, betaalt Centurion u een vaste rentevergoeding van 8,0% perjaar. Deze
rente wordt per maand aan u uitgekeerd. Van het geld dat Centurion van u leent, koopt 4/ 5 kavels op het
project ‘Lomas del Mar’, om hier 10 woonappartementen op te bouwen. Tevens worden er recreatieve
faciliteiten aangebracht. Eventueel wordt er een grote woonvilla gebouwd, waarbU Centurion haar
obligatielening mag uitbreiden. Uit de verkoopopbrengsten betaalt Centurion uw inleg terug, binnen
maximale termUn van 36 maanden.’
Met betrekking tot Obligatielening Gemina: ‘Hoe werkt Obligatielening Gemina?
Wanneer u deelneemt in Obligatielening Gemina, leent u geld aan Centurion. Op deze lening, die een
looptd van maximaal 24 maanden heeft, betaalt Centurion a een vaste rentevergoeding van 8,0% per
jaar. Deze rente wordt per maand aan u uitgekeerd. Van het geld dat Centurion van u leent, ontwikkelt 4/
recreatieve gelegenheden op het project ‘Pacific Gardens III’, waar 41 reeds ontkvikkeld heeft en 58
villa ‘s zal bouwen. Obligatielening Gemina wordt terugbetaald uit de opbrengsten van een dee! van de
verkoop van de villa ‘s die gebruik maken van deze, zogeheten, ‘amenities’.

In de algemene voorwaarden van obligatielening IV, V, VI en Gemina is onder meer het volgende vermeld:
‘3.2 Betaling [AFM: van het deelnamebedrag] vindtplaats door storting op rekeningnummer
51.33.14.946. t. n. v. STG Derdengelden Centurion.’
‘3.3 Vanafde eerstvolgende werkdag na ontvangst door CENTURION van het door Deelnemer ges torte

Deelnamebedrag heeft Deelnemer recht op de overeengekomen rentevergoeding.’
‘3.4 Deze rentevergoeding wordt door CENTURION naar Deelnemer overgeboekt binnen tien werkdagen
na afloop van elke kalendermaand.’
Bij Obligatielening IV en V: ‘4.1 De Obligatielening rendeert tegen eenjaarl/jks vast rentepercentage
van 8,4% (acht komma vierprocent) bu een looptUd van maximaal 36 maanden. ‘Bij Obligatielening VI
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en Gemina: ‘4.1 De Obligatielening rendeert tegen eenjaarfljks vast rentepercentage van 8,0% (acht
komma nuiprocent) bU een looptd van maximaal 30 maanden.’

- ‘5.1 CENTURION legt al haar investeringen voor aan haar Accountant [AFM: VWG Nijhof Accountants
& Belastingadviseurs te Arnhem], om te con troleren of investeringsbeloftes worden nagekomen.
Publicaties hieromtrent worden geplaatst op de website www.centurionvastgoed.nl.’

- ‘7.1 Onderhandse verkoop van de Obligatie door Deelnemer dient bj/ CENTURION bekend te worden
gemaakt via een aangetekend schrUven, gericht aan het adres van CENTURION CENTURION zal
slechts toestemming tot deze verkoop geven en de overdracht erkennen indien de nieuwe obligatiehouder
de voorwaarden van de Obligatielening accepteert.’

Centurion Winst Certificaten

In de leaflet met betrekking tot de aanbieding van CWC is onder meer het volgende vermeld:
- ‘17,1% vast rendement in maximaal 2jaar’
- ‘Garantie-uitkering van inleg en rendement bU einde looptd.’
- ‘Centurion is gespecialiseerd in het inkopen van grote stukken bouwgrond, welke reeds een

bouwbestemming hebben, maar vanwege hun omvang onbruikbaar lUken. In tUden van crisis houden
grote bouwmaatschappen vaak de hand op de knip. Het gevoig hiervan is dat grote projecten stil komen
te liggen ofzelfs volledig verkocht moeten worden. Centurion koopt deze grote stukken bouwgrond in en
herverkavelt ze, waarna ze een nieuw bestemming krgen. Dii noemen we Fase I. In Fase II worden de
kavels voorzien van infrastructuur en zullen ze samen een wUk ofresort vormen. In Fase III worden de
oniwikkelde kavels klaargemaakt voor bebouwing. Door middel van het uitgeven van winstcertfica ten
financiert Centurion dezefase. De grond op dit project is reeds in eigendom en de infrastructuur op dit
project is volledig aanwezig en dient alleen nog aangesloten te worden.

- ‘Hetfinancierings- een aankooptraject van ditproject wordt gecontroleerd door een Nederlandse
registeraccountant (VJ’VG NUhofAccountants & Belastingadviseurs,). Een deel van dit project zal worden
vrUgehouden als onderpand voor de winstcertificaten. Dii onderpand wordt gewaardeerd tegen een
inkoopprs van 676per vierkante meter. Dit betekent dat voor iedere 610.000 aan winstcertficaten
131,5 m2 grond als borgstelling wordt gereserveerd in het project.’

- ‘Het winstcertfIcaat geeft de houder een winstrecht op de verkoop van de grond. Tegenover 610.000 aan
winstcertijicaten staat het winstrechi op verkoop van 113,5 m2 grond. Deze grond heeft Centurion reeds
in eigendom. Centurion garandeert certJicaathouders een opbrengst van 689 per m2, dit maakt een
rendement van 17,1%. De looptUd van een winstcertficaat is minimaal acht maanden en maximaai twee
jaar. (...) Per verkochte kavel zal Centurion aan winstcertficaathouders de inleg plus de winst van 613
per m2 uitbetalen. (...) De kavels die niet binnen de maximale looptd van fl4’ee jaar verkocht worden,
worden in collectiefgeheel ondergebracht in een stichting ofvereniging, die enkel in geval van calamiteit
zal worden opgericht. De certficaathouders kunnen zo in collectiefbeheer besluiten wanneer en voor
welke pr(js ze de kavels, die als onderpand dienden voor de WinstcertUica ten, uiteindefljk verkopen.’

In het ‘beleggersmemorandum’ dat, uitgebreider dan in de leaflet, de aanbieding van CWC beschrijfi, is onder
meer het volgende vermeld:
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- ‘Een deel van het aangekochte project wordt nu verkaveld naar ongeveer 100 percelen voor woonhuizen.
De basisinfrastructuur op dit project is al aanwezig. De verdere aanleg, exploitatie en verkoop van 12
hectare op dit project wordt gefinancierd door middel van deze certficaten. ‘(paragraaf 1)

- ‘De looptjd van de certficaten is maximaal 2jaar en minimaal 8 inaanden. Zijn erper ijanuari 2014
nog certficaathouders, dan wordt een daartoe aangewezen deel van het project over hen verdeeld in
verhouding tot hun op dat moment resterende nominale bedrag aan inleg. De levering van dergefl/ke
kavels zal dan uiterfljkjuli 2014 plaatsvinden, door een speciaal daartoe op te richten stichting die
onaihankelUk van Centurion vastgoed B. V. zal kunnen opereren. ‘(paragraaf 1)

- ‘Van het geInvesteerd vermogen wordt ten minste 85% besteed aan het project in Costa Rica, ten hoogste
15% wordt door Centurion Vastgoed B. V. gebruikt ten behoeve van de lopende kosten die samenhangen
met haar eigen werkzaamheden in Nederland voor dit project. ‘(paragraaf 1)

- ‘De aankoop van het project ter grootte van 24 hectare heeft reeds plaatsgevonden. Met de middelen die
tiit de aanbieding van de Winst CertijIca ten wordt verkregen, zal een deel van die grond onderverdeeld in
percelen en bouwrijp worden gemaakt. Met aansluiting op de hoofdinfrastructuur zullen de afzonderfljke
percelen in de inarkt worden aangeboden. ‘(paragraaf 4.2)

- In paragraaf 4.3 is de volgende ‘Basisbegroting’ weergegeven:
‘Verkrging 61.386.000

BouwrUp maken 6 655.000
Kosten structurering é’ 65.000
Diverse onvoorzien 6 60.000
Accountant/juridisch 6 46.000
Marketingkosten 6 110.000
Managementkosten 6 78.000
Totaal 62.400.000’

- ‘Centurion Vastgoed B. V. zal met ingang van 1 mei 2012 bU succesvolle verkoop van de percelen in het
projectper verkochte m2 perceel tegen intrekking van het desbetreffend certficaat EUR 89,- uitkeren. Op
de cert,ficaten wordt uitgekeerd in eenheden van in totaal (afgerond) 66 m2 verkochte grond in volgorde
van uitgfle. De totale uitkering bu verkoop van de percelen in het project bedraagt daarmee EUR 5.855, -

per certficaat. ‘(paragraaf 4.4)
- ‘De certficaten zUn overdraagbaar en verhandelbaar.’ (paragraaf 5.1)

In de algemene voorwaarden van CWC is onder meer het volgende vermeld:
- ‘Artikel 3 Uitgfleprs (...) Betaling vindtplaats door storting op rekening nummer 568.73.74.82 ten

name van Stichting Derdengelden Centurion (...).‘
- ‘4.1 LooptdDe Certflcaten hebben een looptd vanaf 10 oktober 2011, ten minste tot 1 mei 2012 en

uiterlUk tot] november 2013.’

In de verzamelmemoranda is in Hoofdstuk 5 onder ‘Ontwikkeling Pacific Gardens Resorts’ het onderstaande
vermeld over de aflossingsscenario’s van CWC en CWC+:
‘Scenario ‘s aflossen Winst CertUicaten (CWC) en Winst Certificaten+ (CWC+)
Zoals bU deze producten aangegeven, ligt het in de bedoeling om de investeerders in de certificaten CWC en
CWC+ de beschikking te geven over het onroerend goed dat met de van hen aangetrokken gelden werd
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aangekocht wanneer deze gronden niet binnen een redelUke termUn op het verwachte prUsniveau verkocht bfljken
te kunnen worden. Op deze wUze kunnen de investeerders zelfbesiissen we/k risico ze wilien (biUven) lopen en of
ze hun investering in onroerend goed langer aanhouden of in plaats daarvan liquideren.
Voor het coilectiefbeheer van het onroerend goed zou er te zjner tUd een separate entiteit opgericht moeten
worden. De voorwaarden waar een dergelke rechtspersoon aan zou moeten voidoen hangen afvan de omvang en
de activiteiten daarvan en kunnen daarmee op dit moment nog niet exact gespecficeerd worden.
Dienovereenkomstig kunnen ook de exacte voorwaarden van een mogeike aanbieding door een dergeiijke
rechtspersoon nog niet exact gespecficeerd worden.’

In bijlage 2 van de verzamelmemoranda is het volgende vermeld:
‘De gronden zjn onbezwaard zodat er geen druk van banken kan ontstaan om rente en aJlossing te beta/en. Het
eigendom is afgespiitst van het bedrjfsrisico van Centurion, daar de gronden in eigendoin zUn van Pacific
Seaside. De bouwgrond geldt tevens a/s zekerheid van uitkering van de hoofdsom.

(...)
Zijn er per 1 januari 2014 nog certijicaathouders, dan wordt een daartoe toegewezen deel van het project over
hen verdeeld in verhouding tot hun op dat moment nog resterende nominale bedrag aan inieg. Dc levering van
dergeike kavels zal dan uiterfljk voor ljuii 2014 plaatsvinden, door een speciaal daartoe op te richten stichting
die onafhankelUk van Centurion Vastgoed B. V. zal kunnen opereren.’

‘Concreet betekent dit dat indien per einde 2013 niet a/ic grond waar de certUlcaten betrekking op hebben
verkocht is, dan wordt er door Centurion Vastgoed B. V. een aparte stichting opgericht. Deze stichting zal dan
worden gemachtigd door de dan nog resterende certfIcaathouders. Namens deze certflcaathouders zal de
stichting de resterende grond alsnog (doen) verkopen en de verkoopopbrengst, na aftrek van kosten en
belastingen, over deze certUIcaathouders (doen) verde/en. Deze iiquidatie zai voor 1 juli 2014 moeten worden
afgerond.’

Deze paragraaf vermeldt niet hetgeen in het aanbiedingsmateriaal van CWC+ is venneld, omdat de AFM niet
beschikt over het aanbiedingsmateriaal van CWC+.

3.4.2. Informatieverstrekking aan houders van obligaties en certificaten Centurion
In deze paragraaf komen de bevindingen van de AFM aan de orde met betrekking tot de informatieverstrekking
aan houders van obligaties en certificaten die gelden hebben ingelegd naar aanleiding van de aanbiedingen.

A1emeen
De AFM neemt in haar oordeel of essentiële informatie is weggelaten of verborgen de feitelijke context, het
communicatiemedium alsook de maatregelen die zijn genomen om de informatie langs andere wegen ter
beschikking van de consurnent te stellen, in overweging. De informatie die Centurion zegt mondeling aan alle
houders van obligaties en certificaten te hebben verstrekt wordt buiten beschouwing gelaten omdat deze niet
algemeen beschikbaar is gesteld en derhalve niet voor potentiële beleggers kenbaar is.

De AFM merkt op dat in deze casus de toepasselijke voorwaarden een rol spelen bij het beoordelen van de
informatieverstrekking. Centurion heeft in de verzamelmemoranda in hoofdstuk 1 ‘Risiocfactoren’ onder
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‘Informatie’ het volgende weergegeven over de toepasselijke voorwaarden: ‘Dc diverse rapportages, aannames en
verwachtingen die in dit memorandum worden genoemd zijn gebaseerd op actuele informatie. Omdat deze kunnen
verschillen van de informatie die voorafofvanafde aanbieding van een product tot op de dag van publica tie van
dit memorandum aan de vennootschap (volledig,.) bekend was ofaan investeerders verstrekt werd, treedt dit
memorandum in de plaats van alle eerder verstrekte informatie met betrekking tot de producten ofde
investeringen waar ze betrekking op hebben. Dat geldt ook in die gevallen waarin eerder verstrekte informatie —

op zichzelfof in onderlinge samenhang — tegenstrdig is (geweest) met later ofanderszins verstrekte informatie.’

Tevens heeft Centurion in de verzamelmemoranda in paragraaf 2.1 ‘Verkiaring Centurion’ het onderstaande
vermeld:
‘In geval van tegenstrdigheid tussen de voorwaarden van de produc ten van Centurion en overige informatie,
waaronder de informatie in dit memorandum, heeft de tekst in de producivoorwaarden voorrang.’
De AFM zal vanwege de bovenstaande discrepantie bij de beoordeling zowel het aanbiedingsmateriaal als de
verzamelmemoranda meenemen.

De AFM heeft de informatieverstrekking aan de houders van obligaties en certificaten onderzocht. De
onderzoeksresultaten komen per onderstaand deelonderwerp aan bod:

1. Informatieverstrekking over de door Centurion opgehaalde gelden
2. Inforrnatieverstrekking over de bestedmg van de gelden door Centurion
3. Informatieverstrekking over de door Centurion gegenereerde inkomsten
4. Overige informatieverstrekking

Ad 1 Informatieverstrekkin over de door Centurion opgehaalde e1den

De houders van obligaties en certificaten hebben bij het aangaan van de overeenkomst de in de linkerkolom van
onderstaande tabel weergegeven informatie ontvangen over totale omvang van de emissie.

Blijkens het overzicht dat Centurion op 10 september 2013 aan de AFM heeft verstrekt, heeft Centurion met de
obligaties en certificaten die in de periode van oktober 2011 tot en met 2012 zijn aangeboden een bedrag
opgehaald van € 13.160.000, -. Uit de bankafschriften van Centurion blijkt dat de obligatiehouders hoofdzakelijk
bestaan uit consumenten.
Het overzicht van ingelegde gelden toont dat Centurion bij een aantal emissies meer gelden heeft aangetrokken
dan is weergegeven in het aanbiedingsmateriaal (zie tweede kolom van onderstaande tabel). Het overzicht met de
uitstaande producten is in Hoofdstuk 5 onder ‘Financiële informatie Centurion Vastgoed’ van de
verzamelmemoranda weergegeven.

r Omvang totale Omvang

aanbieding (in Eur) inleg (in Eur)

Obligaties IV 1.950.000 2.490.000

Obligaties V Niet bekend 500.000
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Obligaties VI 2.100.000 2.300.000

Gemina 1.900.000 2.460.000

CWC 2.400.000 2.490.000 Waarvan 1.150.000 omzetting vanuit Obligatielening I tJm III

CWC+ Niet bekend 2.920.000 Waarvan 1.380.000 omzetting vanuit Obligatielening I tim 111

totaal 13.160.000

In alle verzamelmemoranda is bij het overzicht vermeld dat het de stand van zaken ‘per 30/6/2013’. In het
verzamelmemorandum van 27 januari 2014 is vermeld: ‘De stand van zaken in de boekhouding dient nog te
worden gecorrigeerd voor de uiteindefljke vaststelling en aansluiting bU dejaarcUfers 2012. In de keuze tussen
actualiteit en zekerheid werd er derhalve voor gekozen bovenstaande informatie, waar het betreft de herkomst van
aangetrokken middelen, te baseren op de stand van zaken in het register van investeerders d.d. 30juni 2013.’

Ad 2 Informatieverstrekkin2 over de besteding van ingelegde gelden door Centurion

De houders van obligaties en certificaten hebben bij het aangaan van de overeenkomst, kort gezegd, onder meer de
onderstaande informatie ontvangen over de besteding van de gelden (zie ook paragraaf 3.4.1)

Obligaties IV Aankoop grond en aanleg van infrastructuur op 25 woonkavels

Obligaties V Bouw apparternentencomplexen

Obligaties VI Aankoop van 5 kavels en bouw van 10 woonappartementen. Eventueel ook recreatieve

voorzieningen

Obligaties Gemina Ontwikkelen recreatieve gelegenheden

CWC en CWC+ Kavels klaar maken voor bebouwing

In de verzamelmemoranda (hoofdstuk 5 onder ‘Ontwikkeling Pacific Gardens Resorts’) is het volgende
weergegeven over de besteding van de door Centurion aangetrokken gelden:

Obligaties IV ‘Tjdens dezefase zal er grond worden ingekocht. Deze obligatielening za! een inaximale

looptUd hebben i’an 36 rnaanden. Binnen deze term Un moeten de kavels met won ingen worden

verkocht ofgeherfinancierdzJn. Het basisbedrag dat minimaal nodig is zal minimaal EUR

1.950.000 zUn. Wan neer de emissie succesvol verb opt zal er worden overgegaan tot een

uithreiding tot n,aximaal EUR 2.475.000. Deze extra ge/den zullen worden aangewend voor het

aanleggen van bouwplatformen en het aanleggen van de infrastructuur.’ (verzamelmemorandurn

van juni en september 2013)

‘Een dee! van dit project zal worden vr/gehouden als onderpand voor obligatie/ening IV’

(bijlage 2 van het verzamelmernorandum van juni en september 2013)

In bet verzamelmemorandum van januari 2014 is vermeld: ‘Het oorspronkehjke plan was om op

circa 25 woonkavels en in opvolgendefases maximaa! 14 appartementencomplexen te bouwen.

Dit is gewijzigd in 7 grote bouwplatformen voor de bouw van appartementen complexen en

recreatieve voorzieningen. Een deel van dit project zal worden vrtjgehouden als onderpand voor

obligatielening IV.

Het basisbedrag dat minirnaal nodig werd geacht was mininiaal EUR 1.950.000. (De omvang
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van de kiasse in de leaflet was EUR 1.950.000). De grond is inniiddels aangekocht. BU succesvol

verloop van de emissie kon er warden overgegaan tot een uitbreiding tot maximaal EUR

2.475.000. Deze extra ge/den warden aangewend voor het aanleggen van bouwplatfarmen en het

aanleggen i’an de infrastructuur. Het uiteindelzjk geinvesteerd vermagen is Ca. EUR 2.450.000.

De volgende infrastructuur is reeds aangelegd:

• Het topograJlsch werk

• Het onkruid en de bomen 4/n weggehaa/d op de piek waar de bouwplatformen kamen

• De (hoafd)watervoarziening is aangelegd

• Aangelegd is een Ca. 320 meter lange geasfalteerde weg.

Onderstaande infrastructuur dient nag uitgevoerd te worden:

• Grondwerken ten behoeve van de bouwplatformen

• De aan leg van elektriciieitsvaorzieningen

• Het watersysteem met distributie naar de kavels

• Een deel m’an de weg

Obligaties V ‘Deze obligatielening is bedoeld voor de aanleg van infrastructuur en de bouw van

appartemen ten. Mocht de emissie niet snel genoeg gaan zal er maximaal EUR 500.000 warden

uitgegeven. Mocht deze we! snel genoeg gaan dan zal het dee/dat boven de EUR 500.000 wordt

aangetrokken gebruikt voar de bauw van de eerste 9 woningen 4/n. Het bedrag dat hier voor

nodig is zal maximaal EUR 2.430.000 zljn. De lotale emissie zal in het geval van de woningbouw

dus EUR 2.930.000 zijn.

Zaals weer gegeven in het schema onder paragraaf ‘averzicht producten - is er si,bstantieel

minder op deze abligaties ingetekend dan waar voorafdoor Centurion rekening mee gehouden

kan warden. Daarmee waren er operationeel ook duidel/k minder investeringen mogehjk dan

datgene wat -vooraf bU aankondiging -werd beschreven a/s maximaal mogeljk.

De met dit product aangetrakken ge/den 4/n aangewend voar de aankaop van bouwrUpe kavels,

ter voldoening van de bij deproject (grand-ioerceel-,) ontwikkeling aangestelde lokale aannemer

te Costa Rica en voar het voldoen van operatianele kosten ten behoeve van de vennootschap.

Met de ge/den van deze lening kon nag niet toegekomen warden aan de bauw van de

apparlementencomplexen zeif’

‘Een deel van dit project zal warden i’rijgehouden als onderpand s’oor obligatielening V’

(bijiage 2 van het verzamelmemorandurn van juni en september 2013)
In verzamelmemoranduni (pagina 35), gedateerd 27januari 2014, is toegevoegd dat de

__________________

obligatiehouders van obligatielening V per I oktober 2013 zijn terugbetaald.

Obligaties VI ‘T(/dens dezefase za! er bouwrjpe grond warden ingekocht met a/s doe! am ,naxiniaal 10

appartementen te bauwen. Er wardt op dit mament met architecten overlegt aver de

niogelijkheden. Het kan zjn dat er slechts 8 wat ruin2ere appartementen warden gebouwd. Het

product dat hiervoor gaat warden gebruikt is obligatielening VI. Deze obligatielening zal een

maxiniale laaptd hebben van 30 maanden. Binnen deze term//n moeten de wan ingen warden

verkocht ofgeherjinancierd 4/n.’ ‘Het basisbedrag dat minimaal no dig is zal mini,naal EUR

2.100.000 zijn. Om de gewenste afiverking te kunnen realiseren is er een bedrag nadig van ca.

EUR 2.300.000.’ ‘Net succes van de emissie heeft dus invlaed op het beschikbare budget.
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De met dit product in het project geInvesteerde gelden werden (met aftrek van bedrijfskosten,

aangewend voor de aankoop van bouwrpepercelen grond. Er zljn nog geen appartementen of

recreatieve voarzieningen cangelegd op Pacfic Gardens 3.’ (verzamelmemorandurn van juni en

september 2013)

Het oorspronkefl/ke plan was om 5 kavels met 10 eenvaudige appartementen tefinancieren. De

plannen van centurion om 10 appartementen te ontwikkelen zijn veranderd. Het plan is

aanzienhjk uitgebreid om vanaf20l4 ruim 50 luxe woningen infases te ontwikkelen. Het

vermogen van de obligatie 6 is dus besteed aan de aankoop van 21 kavels met een to tale

oppervlakte van 15.888 m2. De infrastructuur van deze kavels is aangepast voor de bouw van

luxe aonvilla ‘s Investeringen in deze infrastructuur zUn EUR 235.223 (berekend op basis van

een euro/dollarkoers van 1 /1.30) Op deze 15.888 m2 kunnen maxi,naal 36 woningen worden

gebouwd. De verwachting is dat media 2014 definanciering voor deze villa ‘s wordt gerealiseerd

Hieruit svorden de obligatiehouders van obligatielening 6 terug betaald. Tot die tUd stoat de

grand als onderpand voor de investeerders in obligatielening 6. (verzarnelrnemorandurn januari

2014)

Obligaties Gemina ‘Tijdens dezefase zal er vermogen uit de markt worden gehaald am recreatieve voorzieningen

aan te leggen. Er wordt op dit moment met architecten overlegi over de mogel(ikheden. De

planning is am een algemeen zwe,nbad, een gym, een receptie en een ruimte maintenance en

housekeeping te bewerkstelligen. Tevens is er de wens om een horeca gelegenheid naast het

algemene zwembad te creëren.

Deze obligatielening zal een maximale loopt(id hebben van 24 maanden. Binnen deze termljn

moeten de won ingen warden verkocht ofgeherfinancierd zijn. Het basisbedrag dat nodig is zal

minimaal EUR 1.900.000 zijn. Om de gewenste doelstellingen te kunnen realiseren is de

verwachting dat er een bedrag nodig zal zjn van maximaal EUR 2.455.000.18 Het succes van de

emissie heeft dus invloed op het beschikbare budget.’

In het verzamelrnemorandum d.d. 27januari 2014 is aan het bovenstaandehet volgende

toegevoegd:

‘De gelden die met Obligatielening Gemina werden aangetrakken waren bU aanbieding daarvan

bestemd am, no aftrek van bedrijfskosten, Se warden aangewend i’aor de aankoop en

antwikkeling van recreatieve vaorzieningen op bet project Pacific Gardens, zoals vastgelegd in

artikel 4.5 van de voorwaarden daarvan. De bouw van recreatieve vaarzieningen volgt op de

bouw van de beoogde appartementen en villas op de aangelegde bouwgronden. Er werden tat

op heden dan oak nog geen recreatieve gelegenheden gerealiseerd op PacUic Gardens 3.

De amvang van de klasse in de leaflet was EUR 1.900.000. Het uiteindelkgemnvesteerd

vermogen bedraagt EUR ca 2.270.000. De grand is reeds aangekacht t’aor een beheercentrum

van waaruitpersoneel verblift. Oak de housekeeping, de beveiliging en hetprojectmanagement

zal hier gesitueerd warden. Deze grand staat als onderpand. De bamiplannen voor

___________________

horecavoarzieningen en spa rifaciliteiten warden op dii moment anrwikkeld.’

18111 het nieuwe memorandum is op pagina 55 het volgende vermeld: ‘Om de gewenste doelstellingen te kunnen realiseren is de

verwachting dat er een bedrag nodig zal zUn van maximaal ca. EUR 2.5 miljaen.’
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CWC ‘TUdens dezefase wordt een dee! van hetproject voorzien van infrastructuur. Tevens wordt een
dee! van definanciering die bier op rust vanuit obligatie III afgelost. Dit om het onderpand te
kunnen verkr/gen. De verwachte emissie zal tussen de EUR 2.400.000 en EUR 2.485.000 zUn.
Hierniee zal ca. 32.500 m2 aan bouwgrond worden verkregen. De loaptUd is maximaal 24
niaanden. Wanneer binnen 24 maanden de grond niet verkocht is zal deze na aan leg van de
infrastructuur warden geleverd aan een stichting/vereniging van obligatiehouders. Deze hebben
dan de mogehjkheid deze zeifte verkopen ofmet Centurion te overleggen wat de mogelUkheden
zjn. De grond kan gebruiki worden i’oor de bouw van appartementen en woningen.’
In het verzamelmemorandum d.d. 27januari 2014 is aan het bovenstaande het volgende
toegevoegd:

‘Ten tUde van de eerste aanbieding van dit product was de doelstelling van Centurion uiterl/k
op 31 december 2013 aan de certUIcaathouders nit te keren. SETENA (de overheidsinstantie in
Costa Rica die belast is met het verstrekken van dejuiste vergunningen voor
projectontwikke!ing) heeft ruim 16 maanden langer nodig gehad dan verwacht om de
vergunning en de bouwtoestemming te verstrekken. Deze zijn ininiddels verleend.
Centurion is door be!eggers gemachtigd om tia 31 december 2013 a!snog de itfrastructuur nit te
leggen en zich in te spannen voar de t’erkoop van de grond. In de eerste heift van 2014 zal de

___________________

(resterende) infrastructuur naar verwachting warden aange!egd.’
CWC+ ‘Tijdens dezefase wordt een dee! van het project voorzien van infrastnictuur. Tevens wordt een

dee! van definanciering die hier op rust vanuit obligatie III afge!ast. Dit am het onderpand te
kunnen verkrgen. De verwachte emissie za! ELR 2.920.000 zljn. Hiermee za! ca. 38.500 m2
aan bouwgrond warden verkregen. De looptjd is nwximaal 24 maanden. Wanneer binnen 24
niaanden de grand niet verkocht is zal deze no aan!eg van de infrastructuur worden ge!everd
aan een stichting/vereniging van ab!igatiehouders. Deze hebben dan de magehjkheid deze zeifte
verkopen ofmet Centurion overleggen wat de mogelUkheden zij De grond kan gebruiki worden
voor de bouw van appartementen en woningen.’

In bet verzarnelmemorandum d.d. 27januari 2014 is aan het bovenstaande het volgende
toegevoegd:

‘Ten tUde van de eerste aanbieding van dii product was de dae!ste!!ing van Centurion uiter!Uk
op 31 december 2013 aan de certificaathouders nit te keren. SETENA (de overheidsinstantie in
Costa Rica die be!ast is met het verstrekken van dejuiste vergunningen voar
projectontwikke!ing) heeft ruim 16 maanden !anger nodig gehad dan verwacht am de
vergunning en de bouwtoestemming te verstrekken. Deze zijn inmiddels verleend.
Centurion is door be!eggers gemachtigd am na 31 december 2013 a!snog de infrastructuur uit te
!eggen en zich in te spannen voor de verkoap van de grand. In de eerste he/ft van 2014 za! de

____________________

(resterende) infrastrucruur naar verwachting warden aange!egd.’

In de verzamelmemoranda (hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Aanwending inleg’) heeft Centurion bet volgende
vermeld over de aanwending van gelden per project:
‘Centurion zal in het algemeen over een zekere mate van flexibiliteit en vrUheid kunnen beschikken in de
bestemming en het gebruik van de uit de aangeboden producten verkregen middelen. Als deze middelen niet
oordeelkundig besteed worden kan dat de capaciteit van de vennootschap om haar beoogde activiteiten uit te
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voeren in het gedrang brengen en kan datfinanciele verliezen veroorzaken die op hun beurt een aanzienlUk
schadelUk effect kunnen hebben op alle (overige) producten voor de nabje toekomst. Dat zal met name ook het
geval zUn, wanneer de onderneming minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken dan begroot voor
de door haar in gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten.
‘Centurion beschikt ook over de mogelkheid om te variëren in het aantal ofde omvang van de produc ten die zU
gelktdig aanbiedt aan verschillende (groepen) investeerders. Als gevoig daarvan kunnen geldstromen vanwege
die aanbieding en plaatsingen, in het bUzonder ook bestaande uit latere (b-)stortingen op eerder aangeboden
producten en investeringen en betalingen vanwege haarprojecten en ondernemingsactiviteiten, in de
administratie van de vennootschap samenlopen ofsamengevoegd worden. Als gevoig daarvan kan achterafslechts
procentueel worden aangegeven hoe en welke aangetrokken middelen werden verdeeld en aangewend binnen de
verschillende onderdelen van de onderneming van Centurion en haar projecten gedurende een bepaalde periode.’

(...)
Dc uiteindelUke verdeling van aanwending van de in leg van gelden van investeerders door Centurion over haar
eigen bedrjfsvoering en de voor haarprojectontwikkeling benodigde gelden zal uiteindelUk afhangen van veel
verschillendefactoren. Zo kan bUvoorbeeld bU onderfinanciering slechts een deal van het project worden
ontwikkeld. Anderefactoren van belang 4/n bUvoorbeeld de status van de eventuele inspanningen bij
projectontwikkelingsactiviteiten, de uiteindelUk verkregen middelen uit de investeringen, de inzet van alternatieve
vormen vanfinanciering en de overige inkomsten en resulta ten van de vennootschap.’

Uit het onderzoek van de AFM blijkt het volgende over de besteding van de door de obligatiehouders ingelegde
gelden.

Aankoop kavels

Centurion heeft in het aanbiedingsmateriaal van obligatieleningen IV en VI verklaard de aangetrokken gelden te
zullen besteden aan de aankoop van kavels in Costa Rica.

In het overzicht van uitgaande geldstromen dat Centurion op 10 september 2013 heeft verstrekt aan de AFM en
dat in hoofdstuk 5 onder ‘Financiële informatie Centurion Vastgoed’ is vermeld heeft Centurion vermeld dat in
totaal een bedrag van € 2.330.000, - is besteed aan de aankoop van Pacific Gardens 1 tot en met 4 en dat aan de
aankoop van Pacific Gardens 5 een bedrag van € 1.280.000, - is besteed. Gezamenlijk komt dit tot een totaal
bedrag van € 3.6 10.000, -.

Het totaal bedrag in Euro’s komt vrijwel overeen met de door Centurion verstrekte koopovereenkomsten. Uit deze
koopovereenkomsten maakt de AFM op dat Centurion tot op heden in totaal voor een bedrag van circa
€ 3.673.822,

- ($ 4.807.560, -) aan gronden heeft aangekocht.

Project Aantal m2 Aankoopprijs Aankoopdatum

Pacific Gardens 1 trn 3 19 USD 1.300.00020 Januari 2011

19 Bij de aankoop van Pacific Gardens 1 tot en met 3 zijn een aantal rechtspersonen gekocht. Deze rechtspersonen hebben de

betreffende gronden in eigendom. Het is de A.FM niet duidelijk hoeveel vierkante meters aan grond dit precies betreft.
20 Wisselkoers op I januari 2011: 1 USD = Eur 0,74683. USD 1.300.000 = Eur 970.879.
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Pacific Gardens 4 238.449 USD 1.907.56021 Januari 2011
Pacific Gardens 5 191.706 USD160000022 Mei 2012
totaal USD 4.807.560

EUR 3.673.822
Deze gronden zijn eigendom van CPD, een Costa Ricaanse vennootschap. ‘Middels deze vennootschap zUn de
gronden op Costa Rica aangekocht (via deelnemingen welke de gronden bezitten (...)‘, aldus paragraaf 2.4
‘Juridische structuur’ van de verzamelmemoranda onder de gelieerde onderneming CPD.
Centurion heeft in de verzamelmemoranda bet volgende vermeld over aangekochte kavels (paragraaf 4.3 ‘Project
Pacific Gardens Resorts’):
‘Reeds ontwikkelde projecten
Centurion heeft op project Lomas Del Mar reeds de volgende 5 projecten aangekocht en ontwikkeld:
- ‘Pacific Gardens 1 (PG 1) (uitverkocht)

PG 1 is als kavel van 49.666 m2 ingekocht.’
- ‘Pacific Gardens 2 (PG 2) (uitverkocht)

PG 2 is als kavel van 25.658 m2 ingekocht.’
- ‘Pacific Gardens 3 (PG 3) (uitverkocht)

PG 3 is als kavel van 46.098 m2 ingekocht’
- ‘Pacflc Gardens 4 (PG 4)

Medio 2011 heeft Centurion een kavel van 238.449 m2 ingekocht. Daarnaast is ook een kavel van 38.100 m2
ingekocht, waardoor de totale bruto oppervlakte 276.549 m2 bedraagt.’

- ‘Pacific Gardens 5 (PG 5)
In verband met de toenemende vraag is Centurion in de tweede heift van 2012 gestart met de aankoop en
ontwikkeling van de vjfde woonwUk.’

Liquide middelen
Centurion heefi op 10 september 2013 een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen aan de AFM
verstrekt. Het overzicht vermeldt per 30juni 2013 een totaalbedrag van € 3.810.000, - aan liquide middelen. Dit
totaalbedrag is verspreid over verscheidene rekeningen die alien op naam van Stichting Derdengelden Centurion
staan. Het overzicht is opgenomen in hoofdstuk 5 van de verzamelmemoranda onder ‘Herkomst en besteding van
aangetrokken middelen’.

Naam rekening Rekeningnummer Valuta Bedrag (in EUR)
Stichting Derdengelden Centurion 60.64.58.263 Eur 130.000
Stichting Derdengelden Centurion 56.57.88.914 Eur 2.100.000
Stichting Derdengelden Centurion 57.85.43.5 16 Eur 430.000
Totaal 2.660.000
Stichting Derdengelden Centurion 40.71.52.342 USD 1.150.000

21
Wisselkoers op 1 januari 2011: 1 USD = Eur 0,74683. USD 1.907.560 = Eur 1.424.623.

22
Wisselkoers op 25 rnei 2012: 1 USD Eur 0,79895. USD 1.600.000 = Eur 1.278.320.



Datum 25 februari 2014

Ons kenmerk MIH-KJSa-14020372

Pagina 24 van 41

Deze stichting kent Centurion als bestuurder. Tot 12 februari 2014 was de heer R.F. Snijtsheuvel enig bestuurder

van de stichting.

Operationele kosten

Centurion heefi in de leaflets bij de aanbiedingen van obligatieleningen IV, V, VI en Gemina vermeld dat er geen

‘overige kosten ‘ zijn.

Centurion heeft in het gesprek met de AFM op 6 juni 2013 verklaard dat 15% van de inleg wordt besteed aan

operationele kosten die worden gemaakt door Centurion en Centurion Makelaardij (CM).

In de verzamelmemoranda (hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Aanwendig inleg’) heeft Centurion het volgende

vermeld over de kosten:

‘Centurion zal verder over een zekerejiexibiliteit en vrUheid beschikken om te beslissen over de bedragen en de

planning van de werkelUke uitgaven van de vennootschap. Dit heeft er tot nu toe toe geleid dat bU een ofmeerdere

producten die in het verleden werden aangeboden en deels nog lopen — tot 30 a 40%, en mede aJhankelUk van

aangetrokken gelden, in een aantal maanden mogelk zelfs 50% van de inleg werd aangewend ter dekking van

operationele kosten en —uitgaven van Centurion zeif Dit gedeelte van de aankoop- ofdeelnamesom van

investeerders werd daarmee niet (direct) geinvesteerd in onroerend goedprojecten van ofnamens Centurion, maar

in plaats daarvan in opstart-, onderzoek- en inarketinginspanningen van de vennootschap.’

Centurion heeft op 10 september 2013 een overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen aan de AFM

verstrekt. Het overzicht is opgenomen in hoofdstuk 5 van de verzamelmemoranda onder ‘Herkomst en besteding

van aangetrokken middelen’. Het overzicht vermeldt, per 30 juni 2013, de volgende operationele kosten (in

Euro’s):

Omschrijving Bedrag

Infra2Oll 970.000

Kosten consortium bij de aankoop van Pacific Gardens I tot en met V 1.190.000

Overige bedrijfskosten cfjaarrekening CV 570.000

Overige bedrijfskosten cfjaarrekening CM 870.000

Overige bedrijfskosten 20 12-2103 pm 820.000

Totaal 4.420.000

Rentebetalingen

De houders van obligaties en certificaten hebben bij bet aangaan van de overeenkomst de onderstaande informatie

ontvangen over de besteding van de gelden (zie ook paragraaf 3.4.1):

- Obligatielening IV: ‘Van het geld dat Centurion van u leent, koopt zj grond aan op het project waar zU

reeds ineerdere malen succesvol investeerde.’

- Obligatielening V: ‘Van het geld dat Centurion van it leent, bouwt zU appartementencomplexen op het

project waar zU reeds meerdere inalen succesvol investeerde.’
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- Obligatielening VI: ‘Van het geld dat Centurion van u leent, kooptz 5 kavels op het project ‘Lomas del
Mart om hier 10 woonappartementen op te bouwen. Tevens worden er recreatievefaciliteiten
aangebrach t.’

- Obligatielening Gemina: ‘Van het geld dat centurion van u leent, ontwikkelt zU recreatieve gelegenheden
op het project ‘Pacfic Gardens IJI waar zU reeds ontwikkeld heeft en 58 villa’s zal bouwen.’

In de verzamelmemoranda (hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Aanwendig inleg’) heeft Centurion het volgende
vermeld over de rentebetalingen:
‘Qok is bU een ofmeerdere producten — die in het verleden werden aangeboden en deels nog lopen — aanvankefljk
bu het aantrekken van gelden mogelk een dee! van de inleg (mede) gebruikt om — a! dan niet ten behoeve van een
en ander product — (tegelkertd) rentevergoedingen ofrendement uit te keren aan investeerders. Dit gedeelte
van de aankoop- ofdeelnamesom van investeerders werd daarmee dan niet (direct) gemnvesteerd in onroerend
goedprojecten van ofnamens Centurion. Daarnaast kan dienovereenkomstig niet worden uitgesloten dat bu een of
meerdere producten een deel van de inleg (mede) gebruikt is om — a! dan niet ten behoeve van een ander product
— de terug- of inkoop van percelen ofandersoortig onroerend goed tefinancieren, waarbU mogefljk een
verkoopwinst op deze percelen ofonroerend goed is behaald.’

In het versiag van het gesprek dat toezichthouders van de AFM op 6 juni 2013 met Centurion hebben gevoerd is
ten aanzien van de inkomsten van Centurion het volgende genoteerd (alinea 6 op pagina 9):
‘Ten aanzien van de uitbetaling van rente verklaart FOR (AFM: de heer Patrick de Rijk) dat de rentebetalingen
het eerstejaar worden bekostigd door de obligatiehouder zeif (vanuit zUn inleg,). CV heeft beleggers hier ook over
geInformeerd via het aanbiedingsmateriaal.’

Aanwendmg gelden per project
In het aanbiedingsmateriaal heeft Centurion per obligatielening aangegeven op welke wijze zij de ingelegde
gelden zal besteden. Deze beschrijving is weergegeven in paragraaf 3.4.1.

In de verzamelmemoranda (hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Aanwendig inleg’) heeft Centurion het volgende
vermeld over de aanwending van gelden per project:
‘Centurion beschikt ook over de mogefljkheid om te variëren in het aantal ofde omvang van de producten die zU
gelUktdig aanbiedt aan verschillende (groepen) investeerders. Als gevolg daarvan kunnen geidstromen vanwege
die aanbieding en plaatsingen, in het bUzonder ook bestaande uit latere (b-,)stortingen op eerder aangeboden
producten en investeringen en betalingen vanwege haarprojecten en ondernemingsactiviteiten, in de
administratie van de vennootschap samenlopen ofsamengevoegd worden. Als gevolg daarvan kan achterafslechts
procentueel worden aangegeven hoe en welke aangetrokken middelen werden verdeeld en aangewend binnen de
verschillende onderdelen van de onderneming van Centurion en haarprojecten gedurende een bepaalde periode.’

In de verzamelmernoranda stelt Centurion: ‘Om op een vertrouwde en transparante man icr te kunnen investeren,
is een goede controle van degeldstromen noodzakelUk. ‘(paragraaf 7.2 ‘Controle’)

Uit de door Centurion verstrekte informatie (waaronder afschriften van een door Centurion gebruikte
valutarekening, vanaf welke onder meer betalingen aan een Costa Ricaans bouwconsortium zijn verricht) heeft de
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AFM opgemaakt dat Centurion per project ten minste de volgende bedragen heeft betaald aan een Costa Ricaans

bouwconsortium en de notaris van Centurion te Costa Rica:

Datum Ontvanger Bedrag in USD Transactieomschrijving

01-02-2012 Consorcio Constructor Costarrice 200.000 Pacific Gardens 1+11±111

01-10-2012 Consorcio Constructor Costarrice 100.000 PGI-III and PGV Construction work

21-09-2012 Montejo Trust S.A. 750.000 PGV-Contract d.d. 2012.05.07

21-09-2012 Montejo Trust S.A. 530.000 PGV-Contract d.d. 2012.05.07

18-01-2013 Consorcio Constructor Costarrice 135.000 Advance payment PGI II III IV V Construction work

Totaal 1.715.000

De AFM heeft tevens geconstateerd dat in de periode van december 2011 tot en met januari 2013 door Centurion
vanafhaar valutarekening betalingen zijn verricht aan het Costa Ricaans bouwconsortium waarbij geen specifieke
projecten worden genoemd. Centurion heeft in voornoemde periode in totaal een bedrag van $ 1.025.200, -

overgemaakt aan het bouwconsortium.

Ad 3 Informatieverstrekking over de door Centurion ge2enereerde inkomsten

Centurion heeft onder meer het volgende opgenomen in de verzamelmemoranda (pagina 53 (memorandum van
juni 2013) en 63 (memorandum van september 2013) wat betreft haar bedrijfsinkomsten:
‘Inkomen
Het totaal inkomen van Centurion bestaat onder meer uit:
1. provisie inkomsten: inkomsten uit het ontwikkelen, begeleiden en realiseren van bouwprojecten en het mede
verzorgen van de marketing voor vastgoedobjecten
2. verkoopopbrengsten: van percelen en van onroerendgoed. (...)‘
Op pagina 74 van het verzamelmemorandum, gedateerd 27 januari 2014, is bij inkomen van Centurion eveneens
verhuuropbrengsten van percelen en van onroerend goed vermeld.

Verkochte kavels

Centurion heeft in het aanbiedingsmateriaal van de afzonderlijke aanbiedingen aangegeven dat zij de inleg van
beleggers terugbetaalt uit de verkoopopbrengsten van het door Centurion ontwikkeld onroerend goed. Deze
beschrijving is weergegeven in paragraaf 3.4.1.

Centurion heeft in de verzamelmemoranda in paragraaf 4.3 ‘Project Pacific Gardens Resorts’ het volgende

vermeld over de verkochte kavels23:
Reeds ontwikkelde projecten
Centurion heeft op project Lomas Del Mar reeds de volgende 5 projecten aangekocht en ontwikkeld:
- Pacific Gardens 1 (PG 1) (uitverkocht)

23 De onderstreepte tekst is alleen vermeld in het verzamelmemorandum van juni 2013.
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PG 1 is als kavel van 49.666 m2 ingekocht. Na de herverkaveling zijn alle 26 kavels binnen zes maanden
verkoch t.

Pacific Gardens 2 (PG 2) (uitverkocht)
PG 2 is als kavel van 25.658 m2 ingekocht. Na de herverkaveling zlin alle 8 kavels binnen twee maanden
verkocht.
PacfIc Gardens 3 (PG 3,) (‘uitverkocht,)
PG 3 is als kavel van 46.098 m2 ingekocht. Na de herverkaveling zUn aIle 32 kavels binnen vier maanden
verkocht.
Pacific Gardens 4 (PG 4)
Medio 2011 heefi Centurion een kavel van 238 449 m2 zngekocht Daarnaast is ook een kavel van 38 100 m2
ingekocht waardoor de totale bruto oppervlakte 276 549 m2 bedraagt
Binnen Pacific Gardens 4 ziin tijdens de voorverkoop de meeste kavels verkocht Centurion verwacht vanaf
2013 alle kaiels te verkopen In totaal woi den ruim 130 kavels ontwikkeld Zowel de ontwikkelingen als de
ye; koop hggen op dit moment op schema
Pacific Gardens 5 (PG 5)
In verband met de toenemende vraag is Centurion in de tweede heift van 2012 gestart met de aankoop en
ontwikkeling van de vijfde woonwijk In tegenstellin tot PG 1 t/m 4 is deze ontwikkehng excluszefvoor
appartementen bestemd De huidige doelstellzng is om hier in een aantal blokken/appartementencomplexen
uiteindeli/k ca. 147 appartementen te bouwen.’

Centurion heeft op 13 mei 2013 een overzicht van verkochte kavels aan de AFM verstrekt. Het overzicht toont dat
Centurion € 5.030.744, - aan gelden heeft ontvangen uit de verkoop van kavels.

Project Totaal aantal Waarvan Verkochte Aantal Totaalprijs Prijs per

m2 in2 in bezit m2 verkochte verkochte kavels in verkochte m2

van kavels Euro’s

Centurion (lots)

PG1 26.456 3.646 22.810 20 1.463.285 64,15

PG2 5.276 1.190 4.086 7 281.560 68,91

PG3 23.383 13.035 10.348 16 693.105 66,98
PG4 134.643 Zietabel 36.253 36 2.432.794 67,11

PG5 28.208 24.492 3.716 3 160.000 43.06

Totaal 217.966 77.213 5.030.744

De onderstaande tabel toont de verdeling van de totale 134.643 m2 aan grond in PG 4:

Verkocht 36.253

Geconverteerd (vanuit PGI-3) 15.679

Gereserveerd voor CWC 75.000

Te koop staande kavel 7.71 1

Totaal 134.643
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In het versiag van het gesprek dat toezichthouders van de AFM op 6 juni 2013 met Centurion hebben gevoerd is
ten aanzien van de inkomsten van Centurion het volgende genoteerd (alinea 6 op pagina 9):
‘De toezichthouders wUzen er op dat het hen niet duidefljk is op welke wUze CV op dit moment inkomsten
genereert. PdR verklaart dat er inkomsten worth’ gegenereerd door obligaties itit te geven. CV heeft enige tUd
kavels verkocht in de voonerkoop, waaronder kavels in Pacflc Gardens. De nadruk ligt flu op ontwikkeling, PdR
verwacht dat CV in de toekomst veel actiever zal kunnen verkopen omdat de kavels dan bebouwd zullen 4jn. PaR
verklaart dat CV beter kan ontwikkelen op kavels die zU in bezit heeft dan op kavels die CV eerst moet terugkopen.
Ten aanzien van de uitbetaling van rente verklaart PdR dat de rentebetalingen het eerstejaar worden bekostigd
door de obligatiehouder zelf(vanuit zjn inleg). CV heeft beleggers hier ook over geInformeerd via het
aanbiedingsmateriaal. Wat betreft de doorlopende bronnen van inlcomsten van CVverklaart PdR dat CV
inkomsten genereert door kavels te verkopen, waarbj CV middels een opsiag in de verkoopprUs een buffer
kiveekt.’

Centurion heeft in haar reactie van 10 september 2013 het volgende verklaard ten aanzien van de opbrengsten van
de door Centurion verkochte kavels: ‘Tot op heden werden op deze rekeningen nog geen opbrengsten van
verkochte kavels grond ontvangen, omdat de betalingen van de (ver-)koopsommen steeds heeflplaatsgevonden
door verrekening met uitkeringen of terugbetalingen vanwege andereproducten van Centurion.’

Verhuurinkomsten en/of opbrengsten verkoop villa’s/appartementen

Centurion heeft in nieuwsbrieven en verzamelmemoranda gecommuniceerd over de stand van zaken met
betrekking tot de verhuurinkomsten en/of opbrengsten door verkoop van villa’slappartementen.

A. Nieuwsbrief van september 2012

CWC en CWC+
‘Op het moment van schrUven is Centurion in afr’achting van de vergunning waarmee we toestemming krijgen de
laatste bouwplatformen te ontwikkelen. De verwachting is dat ditproces totjanuari 2013 zal duren. OP het
moment dat de laatste toestemming is verkregen, zal met de resterende bouwwerken gestart worden. Wj
verwachten dat hiermee uiterlUk het eerste kwartaal van 2013 gestart wordt. Vervolgens zal Centurion beginnen
met het terugbetalen van de eerste investeerders.’

Obligatielening IV en V
‘Uiterhjk 1 oktober 2012 zal Centurion de grond gaan aankopen voor het verkrgen van onderpand voor zowel
Obligatielening IVals V. Zodra de controle en goedkeuring van deze aankoop door een registeraccountant heeft
plaatsgevonden, wordt U hiervan per post op de hoogte gebracht.’

PG 1 tim 3
‘Centurion is verheugd u te kunnen melden dat, na het verkrgen van het volledige vergunningen-pakket, de
registratie van alle kavels op dit moment plaatsvindt.’
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‘Op het deel PacUIc Gardens IV wacht Centurion nog altUd op de laatste stempel van de overheid. Pas na deze
stempel kunnen de eerste woningen gebouivd worden. Waar Centurion tot nu toe altijd geluk heeft gehad bU het
vergunningenproces, fl/kt het er nu op dat er een kleine vertraging in de verkrging zit, vanwege de enorme drukte
op de desbetreffende afdeling. Urn kostbare tUd terug te winnen, start Centurion met de aanleg van alle
recreatievoorzieningen op dit deel. Tevens zal Centurion zeifwoningen gaan bouwen op het project, om het
project alvast een gezicht te geven.’

B. Verzamelmemoranda van juni 2013. september 2013 en lanuari 2014 (onderstreping door AFM)

Centurion heefi in haar gesprek met de AFM op 6 juni 2013 verklaard dat tot op heden alleen een modelvilla is
gebouwd. Centurion heeft in de verzamelmemoranda de modelvilla beschreven (in paragraaf 4.3).
Overige aspecten over hetgeen gebouwd zal worden en de stand van zaken van de vergunningen, zoals vermeld in
de verzamelmemoranda zijn hieronder weergegeven:

Verzamelmemorandum juni 2013 Verzamelmemorandum september 2013 Verzamelmemorandum januari 2014
Ten aanzien van het hetgeen zal worden gebouwd:

Centurion stelt op pagina 44 en 45 van het In het verzamelmemorandum (pagina 45 en Centurion rneldt over Pacific Gardens I tot
verzamelmernorandum dat in de eerste zes 46) vermeldt Centurion een vertraging van en met 3 het volgende (pagina 48 en 49):
inaanden van 2013 naar verwachting 17 de bouw van woningen: ‘In het laatste ‘Pacfic Gardens 1 t/m 3

woningen zullen worden gebouwd op PG 1 kwartaal van 2013 wordt ergestart flier de Kenmerken:

tot en met 3: bouw van 53 woningen’. • 60 bouwrjpe kavels, reeds
‘Pacific Gardens 1 t/m 3 ‘Pac(fic Gardens I t/m 3 gerealiseerd.

Kenmerken: Kenmerken: • In januari 2014 worth’ er naar

• 60 bouwrijpe kavels, reeds • 60 bouwrpe kavels, reeds uerwachting restart met de bouw
gerealiseerd. gerealiseerd. van 54 woningen.

• In de eerste 6 maanden van 2013 • In liet laatste kwartaai van 2013 • Infrastructuur aanwezig.

zuilen naar verwachtin 1 7 wordt er estart met de bouw van • Registratie van alle kavels heeft

woningen worden gebouwd. 53 wvningen. per het eerste kwartaal van 2013
• Prijsklasse won ingen vanafEur • lnfrastructuur aamvezig. plaalsgevonden.

1 75. 000,-. • Registratie van alle kavels heeft • Bezoekers en eigenaren van

• Infrastructuur aanwezig. per het eerste kwartaal van 2013 Pacific Gardens kunnen gebruik
• Registratie in het kadaster vindt plaatsgevonden. inaken van de a! aanwezige

reeds plaats. • Bezoekers en eigenaren van manege, fitnesscenter en het
• Bouw gemeenschappeli/ke Pacific Gardens kunnen gebruik geineenschappelijk zwembad op

zwembaden: start media 2013. maken van de a! aanwezige her terrein van project Lomas del
Bouw horecavoorzieningen en tennisbanen nianege, fitnesscenter en het Mar.

worden onderzocht. gemeenschaypelijk zivembad op

bet terrein van project Lomas del

Mar.

PG4
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Ten aanzien van de vergunningen:

Centurion vermeldt in de memoranda met betrekking tot PG 4 en 5 dat zij in afwachting is van de vergunningen om additionele

bouwplatformen en infrastructuur aan te leggen.

Planning: Ca. 200 won ingen.

Prf/sklasse woningen i.’anafEUR

175.000,-.

• Per de datum van dit

memorandum is Centurion in

aJivachting van de vergunningen

oni additionele bouuplatformen

en de infrastructuur aan te leggen.

• Verwachte registratie in het

kadaster: 1’ kwartaal 2013.

• Verkoop woningen vindtplaats na

registratie in het kadaster.

• Bouw horecavoorzieningen,

gemeenschappelfjke zwembaden

en tennisbanen in

onderzoeksfase.’

Pacific Gardens 4

Kenmerken:

•

.

• Per de datum van dit

memorandum is Centurion in

aJivachting van de vergunningen

om additionele bouwplatformen

en de infrastructuur aan te leggen.

• Verwachte registratie in het

kadaster: vertraagd. De beleggers

zullen hierover per separate brief

over worden eInformeerd.

• Verkoop woningen vindtplaats na

registratie in het kadaster.

• Bouw horecavoorzieningen,

gemeenschappefl/ke zwembaden

en tennisbanen in onderzoek.fase.

• Bezoekers en eigenaren van

PacUIc Gardens kunnen gebruik

maken van de al aanwezige

manege, fitnesscenter en het

gemeenschappefl/k zwembad op

het terrein van project Lomas del

Mar.’

Pacific Gardens 4

Kenmerken:

• Planning: Ca. 200 woningen.

• Prf/sklasse woningen vanafEUR

175.000,-.

• De verzunninen om additionele

bouwplatformen en de

infrastruciuur aan te 1e2gen zi/n

aan Centurion verleendi.

Inmiddels heeft de afdeling van

SETENA (Secretaria Técnica

Nacional Ambiente) die belast is

met de certiflcerin van deze fase

van projectontwikkeling voor dit

deel van het project Centurion de

benodide toestemmin per

december 2013 formeel verstrekt.

• Verwachte reistratie in het

kadaster: le kwartaal 2014.

• Verkoop woningen vindtplaats no

registratie in het kadaster.

• Bouw horecavoorzieningen,

gemeenschappelf/ke zwembaden

en tennisbanen in onderzoeksfase.

• Bezoekers en eigenaren van

Pacific Gardens kunnen gebruik

maken van de al aanwezige

manege, fitnesscenter en het

gemeenschappelf/k zwembad op

het terrein ian project Lomas del

‘Pacific Gardens 4 t/m 9

Kenmerken:

•

•

Planning: ca. 200 ivan ingen.

Prijsklasse woningen vanafEUR

175.000,-.

Mar.’

Ten aanzien van de vergunning voor elektra e water:

Op pagina 46 van bet Op pagina 48 van het Op pagina 51 van bet

verzamelmemorandurn van juni 2013 is verzamelmemorandurn van 30 september verzamelmemorandum van 27 januari 2014

vermeld dat Centurion verwacbt dat de 2013 is vermeld dat Centurion verwacht dat bet volgende vermeld: ‘SETENA (Secretaria

vergunning om elektra en water aan te de vergunning om elektra en water aan te Técnica Nacional Anibiente,. is de

leggen de aankomende weken verleend zal leggen de aankomende maanden verleend overheidsinstantie in Costa Rica die be/ast

worden. zal worden. is met heti’erstrekken van dejuiste
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vergunningen voorprojectonrwikke/ing.

Inmiddels heeft de afdeling van SETENA die

belast is met de certijicering van dezefase

van projectontwikkeling voor dit deel van

het project Centurion de benodigde

toestemming per december 2013 formeel

verstrekt. Daarmee wordt de nieuwe stand

van zaken en de uiteindelke planning van

werkzaarnheden a/s volgi: injantiari 2014

start de aan leg van de /aatste

bouvplatformen en benodigde

____________________________________________

infrastructiitii

Rente-inkomsten op uitgeleende gelden
Centurion heeft een deel van de ingelegde gelden uitgeleend aan CPD. Centurion heeft aangegeven dat CPD met
deze gelden gronden in Costa Rica heeft kunnen aankopen. In het gesprek van 6 juni 2013 heeft Centurion
verklaard dat zij een vordering heeft op CPD en dat deze vordering dient ter zekerheid van beleggers in het geval
Centurion in staat van faillissement zou geraken. De AFM heeft een kopie van een leningovereenkomst van
Centurion ontvangen die ten grondsiag ligt aan de vordering van Centurion op CPD. De overeenkomst is
gedateerd en getekend op 1 juli 2011. Op de overeenkomst is onder meer vermeld: ‘Model leningovereenkomst
E.011 13-4-2012’. In deze overeenkomst wordt een totaal leningbedrag vermeld van € 2.014.129, -. Daarnaast
wordt in deze overeenkomst vermeld dat Centurion tot aan het moment van volledige aflossing een rente van 11%
per jaar over het leningbedrag ontvangt. De lening wordt verstrekt ‘teneinde te worden gebruikt voor de aankoop
van gronden op Costa Rica, welke zal geschieden door de aankoop van vennootschappen die deze gronden in
eigendom hebben’. Het gaat daarbij om de volgende vennootschappen: So! y liuvia de Guanacast CR S.A., The
autumn pearl of Costa Linda LLC Ltd, The amarelo pearl of Costa Linda LLC Ltd, The amaranth pearl of Costa
Linda LLC Ltd en Pacific Seaside City S.A.

Centurion heeft in haar reactie van 10 september 2013 verklaard dat zij geen bedragen aan rentebetalingen of
terugbeta!ingen van de hoofdsom van CPD heeft ontvangen. Doordat de rentebetalingen bij de hoofdsom zijn
bijgeschreven, bedraagt de lening van Centurion aan CPD per 30juni 2013 in totaal € 2.574.854, -.

Centurion heeft op pagina 50 van het verzame!memorandum van 30 september 2013 een passage opgenomen over
de vordering van Centurion op CPD. Centurion verwij st hierbij naar bijlage 8: het publicatierapport over 2011 van
Centurion.

In het verzamelmemorandum van januari 2014 is niets vermeld over de eerdergenoemde vordering.
Het verzamelmemorandum van januari 2014 bevat de ‘publicatiestukken’ van Centurion over 2012.
In onderstaand overzicht heeft de AFM een aantal posten uit de ‘publicatiestukken’ van Centurion over 2011 en
2012 naast elkaar geplaatst. Het betreffen identieke posten per balansdatum 31 december 2011. De bedragen van
enkele posten verschillen echter:
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Publicatiestukken Publicatiestukken

over2Oll over2Ol2

Balans per 31 Balans per 31

december2011 december 2011

Materiële vaste activa 23.711 23.711

Financiële vaste activa 8 16.643 1.284.730

Vorderingen 1.739.303 149.126

Liquide middelen 68.770 68.770

Totale activa 2.648.427 1.526.337

Tevens heeft Centurion op pagina 50 van het verzamelmemorandum van 30 september 2013 vermeld dat de

Stichting Derdengelden Centurion per 30juni 2013 een vordering op CPD heeft van 3.700.000,-. De AFM heeft

in het kader van haar onderzoek geen schriftelijke vastlegging van deze vordering ontvangen van Centurion.

In het verzamelmemorandum van januari 2014 is niets vermeld over de vordering van Stichting Derdengelden

Centurion op CPD.

Ad 4 Overie informatieverstrekking

Stand van zaken ontwikke1in onroerend goed

Centurion stelt in Hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Bestemmingsplan en vergunningen’ van de

verzamelmemoranda onder meer het volgende ten aanzien van het verkrijgen van de vereiste vergunningen en

vertragingen bij de ontwikkelingswerkzaamheden van Centurion:

Bprojectontwikkeling is Centurion in het algemeen aJhankelUk van zaken zoals bestemmingsplannen,
aanlegvergunningen en bouw- en milieuvoorschrfien. Centurion zal bU het verwerven, ontwikkelen en
verkopen/verhuren van onroerend goed tot selectie, reservering, aanbetaling ofaankoop overgaan op basis van
het huidig geldende ofmogelk toekomstige bestemmingsplan waarin het bouwen van woningen e.d. is toegestaan.
Centurion b4jft aJhankelUk van alle relevante ontwikkelingen op dit terrein. Het risico bU vergunningen in het
algemeen is dat deze niet, later ofonder andere voorwaarden dan verwacht worden afgegeven. In een aantal
gevallen heeft dit risico zich ook al eerder voorgedaan, [AFM: in verzamelmemorandum d.d. 27 januari 2014 is

hier het volgende aan toegevoegd: ‘met name wat betreft PG4,’] in welke gevallen Centurion desbetreffende
projecten ofontwikkelingen niet, anders olin verminderde mate heeft kunnen ontwikkelen dan oorspronkeljjk
begroot. Het is derhalve van groot belang dat de bestemming van de grond overeenkomt met het bouwplan, dat de
benodigde vergunningen verleend zUn en van kracht blzjven, dat er een kwalitatiefgoede enfinancieel gezonde
bouwer betrokken bfljft en dat de verkaveling en verkoop op dejuiste wUze wordt begeleid en gecontroleerd.’

In de verzamelmemoranda in Hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder Ontwikke1risico’ stelt Centurion ten aanzjen

van het ontwikkelingsrisico onder meer:

‘Tot op heden hebben er zich in enkele gevallen signficante vertragingen voorgedaan in de ontwikkeling van
projecten, de verkoop van percelen en de aanleg en verhuur van onroerend goed, zonder dat deze in alle gevallen
(tussentUds) tot op heden in alle gevallen ingelopen ofgecompenseerd konden worden. Deze vertragingen kunnen
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in de toekomst het (‘maximale,) rendement van alle producten van Centurion substantieel doen verslechteren. Dii’
ontwikkelingsrisico is daarmee ook van belang voor alle geplande (aangekondigde) producten van de
vennootschap.’

In de verzamelmemoranda in Hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ stelt Centurion ten aanzien van ‘Plaatsingsrisico en
onderfinanciering’ onder meer:
‘Centurion gaat bU het ontwikkelen van projecten uit van een minimaal in totaal bjjeen te brengen kapitaal ten
behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van de projecten. Als de vennootschap bU de aanbieding en plaatsing
van haarproducten minder investeringen en vermogen zal weten aan te trekken dan begroot voor de door haar in
gang gezette ontwikkelingen en ondernemingsactiviteiten in het kader van de projecten, waardoor slechts een deel
van de projecten ontwikkeld kan worden, zal dat een aanzienlUk schadeljk effect kunnen hebben op de (overige)
producten voor de nabUe toekomst, vanwege een moge4jke vermindering van de waarde van het onroerend goed
in portefeuille, vermindering van meeropbrengsten uit de exploitatie ofzelfsfinanciële verliezen b(j vervreemding
van onroerend goed in portefeuille. In een aantal gevallen heeft dit risico zich ook al eerder voorgedaan, in welke
ge’allen Centurion projecten ofontwikkelingen niet, anders of in verminderde mate heeft kunnen ontwikkelen dan
oorspronkelijk begroot.’

Centurion heeft in het memorandum van 27 januari 2014 op pagina 26 van de bijiage het volgende vermeld over
de stand van zaken en wijzigingen omtrent CWC:
‘SETENA (Secretaria Técnica Nacional Ambiente) is de overheidsinstantie in Costa Rica die belast is met het
verstrekken van dejuiste vergunningen voor de projectontwikkeling. Inmiddels heeft de afdeling van SETENA
die belast is met de certfIcering van dezefase van projectontwikkeling voor dit deel van het project Centurion
de benodigde toestemmingper december 2013 formeel verstrekt. Daarmee wordt de nieuwe stand van zaken
en de uiteindelUke planning van werkzaamheden als volgt.
Ten tUde van de eerste aanbieding van dit product zou er uiterlUk op 31 december 2013 aan de
certficaathouders worden uitgekeerd. SETENA heeft echter ruim 16 maanden langer nodig gehad dan
verwacht om de vergunning en de bouwtoestemming te verstrekken. Deze zjn inmiddels verleend. Er is in het
laatste kwartaal van 2013 met alle CWC investeerderspersoonlk contact opgenomen om hen over deze
situatie te informeren. Er is door Centurion aangeboden om in 2014 de werkzaamheden te continueren. Aan de
investeerders is voorgelegd een machtiging te verlenen aan Centurion om in het nieuwejaar infrastuctuur aan
te leggen en de grond in de verkoop te nemen. Na het onivangen van de machtigingen van de investeerders
zou Centurion in 2014 haar werkzaamheden continueren. Centurion is door beleggers gemachtigd om na 31
december 2013 aisnog de infrastructuur uit te leggen en zich in te spannen voor de verkoop van de grond. In de
eerste helft van 2014 zal de (resterende) infrastructuur naar verwachting i’orden aangelegd. Vervolgens wordt
het onroerendgoed (de grond) te koop aangeboden. Wanneer de grond voor minimaal EUR 89 per vierkante
meter wordt verkocht ontvangen de CWC cerqficaathouders 117,1 % van hun ingelegde vermogen. Er zal voor
de langere investeringsterm(jn geenfinanciele compensatie worden geboden. De investeerders behouden te
alien tUde het recht om de grond geleverd te krUgen — voigens de oorspronkelke productvoorwaarden — in een
separate rechtspersoon.’
Met betrekking tot CWC+ is een passage bijna identiek aan die van CWC opgenomen. De passage verschilt op één
punt: De CWC+ certificaathouders zullen 118,4% van hun ingelegd vermogen ontvangen in plaats van de 117,1%
die CWC certificaathouders zullen ontvangen.
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Rol van de accountant
In de algemene voorwaarden van obligatielening IV, V en VI en Gemina is het volgende vermeld over de rol van
de accountant: ‘5.1 CENTURION legt al haar investeringen voor aan haar Accountant [AFM: VWG Nijhof
Accountants & Belastingadviseurs te Arnhem], om te controleren of investeringsbeloftes worden nagekomen.
Publicaties hieromtrent worden geplaatst op de website www.centurionvastgoed.nL’
In paragraaf 2.1 ‘Verkiaring Centurion’ van de verzamelmemoranda stelt Centurion ten aanzien van de
werkzaamheden van de accountant onder meer: ‘Centurion legt haar investeringen voor aan haar accountant, om
te controleren of investeringsbeloftes worden nagekomen.’
‘De accountant is op geen enkele wUze veraniwoordelUk voor bedri,)fsvoering- ofhandhaving van Centurion.’

Centurion stelt in paragraaf 7.2 ‘Controle’ van de verzamelmemoranda van juni en september 2013 ten aanzien
van de werkzaamheden van de accountant onder meer:
‘Onze registeraccountant, VWG NUhofaccountants en belastingadviseurs, controleert ofhet door investeerders

geinvesteerde geld volgens afspraak wordt gemnvesleerd. Centurion is van mening dat toezicht door een

onaJhankelUke registeraccountant ervoor zorgt dat de investeerder tUdens de looptUd weet wat er met het
geInvesteerde vermogen gebeurt.

(...)
Verkiaringen hieromtrent worden aan alle investeerders van Centurion en de AFM verstuurd.

(...)
Reeds verstrekte verklaringen
Er werden door de accountant twee soorten assurance-rapporten verstrekt:
1. inzake de aflossing van reeds afgeloste leningen (daarmee gaat het om obligatieleningen 1 t/m 3, de overige
leningen lopen nog). De controle van hetfinancieringsproces van onder meer de obligatieleningen 4 t/m 7 Gemina
is nog niet uitgevoerd omdat deze leningen nog lopen en er nog geen aflossingen op werden gedaan; (...)‘

Tij dens het gesprek tussen Centurion en de AFM op 6 juni 2013 heeft Centurion het volgende verklaard inzake de
werkzaamheden van de accountant:
‘Wat betreft de stellingen van CV over een doorlopende accountantscontrole, verklaart PdR dat er bj de eerste
obligatie eenfrequente controle door een accountant is uitgevoerd. Later werd dit een periodieke controle. Dc
frequentie daarvan verschiltper obligatielening. Doorgaans is enkel sprake van een eindcontrole, omdat CV
relatiefsnel obligaties uitgeeft en aflost. De registeraccountant heeft Iwee type verklaringen afgegeven: een
assurance dat CV de door haar uitgegeven obligaties (1 t/m 3,) heeft afgelost en een verkiaring over de aankoop
van gronden door CV (uitgedrukt in bedrag en vierkante meters,).

Dc toezichthouders merken op dat CVnaar aanleiding van het informatieverzoek tot nii toe enkel de
accountantsrapportages over obligatielening 1 t/m 3 aan de AFM heeft verstrekt. PdR verklaart dat er we!
controlerapportages zouden moeten zUn met betrekking tot de latere uitgflen van CV. BU inzage in de
accountantswerkzaainheden hebben de toezichthouders geen andere rapportages waargenomen dan de in deze
alinea vermelde rapportages, anders dan het rapport van VWG Nzjhof inzake de omvang van de kavel Pacific
Garden 4.
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De toezichthouders merken op dat CV in aanbiedingsrnateriaal heeft vermeld dat de accountantsrapportages aan
de AFM zjn verstrekt. De AFM heeft deze rapportages niet onivangen. De passage in het aanbiedingsrnateriaal
dat de rapportages aan de AFM worden toegestuurd is derhalve niet correct.’

In het verzamelmemorandum van januari 2014 is in paragraaf 7.2 ‘Controle’ het volgende vermeld:
‘Urn op een vertrouwde en transparante manicr te kunnen investeren, is een goede controle van de

geldstrornen noodzakeljk. Centurion hanteert al vanafhaar eerste investering een unieke constructie voor de
veeleisende investeerder. Unze registeraccountant, VWGNUhofaccountants en belastingadviseurs, con troleert
het aankooptraject van het onroerend goed. Zo wordt gecontroleerd dat het onroerend goed daadwerkefljk in
bezit is van de desbetreffendeprojectvennootschap. Verklaringen hieromtrent worden aan alle investeerders
beschikbaar gesteld via de website van Centurion Vastgoed: www.centurionvastgoed.nl.’

Reeds verstrekte verklaringen
Er werden door de accountant twee soorten assurance-rapporten verstrekt:
• inzake de aflossing van reeds afgeloste leningen (daarmee gaat het om obligatieleningen 1 t/in 3, de

overige leningen lopen nog). Dc con trole van hetfinancieringsproces van onder meer de
obligatieleningen 4, 6 en 7 Gernina is nog niet uitgevoerd orndat deze leningen nog lopen en er nog
geen aflossingen op werden gedaan;

• verkiaringen opgesteld met betrekking tot de omvang en eigendom van de eerste aankoop van
percelen grond door Centurion.’

Waardering grondbezit Centurion
In hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ onder ‘Taxatierisico’ van de verzamelmemoranda stelt Centurion onder meer het
volgende ten aanzien van de taxatie van de gronden die zij heeft aangekocht:

‘(...) Centurion laat taxaties uitvoeren door onaJhankelUke experts ofbeedigd makelaars/taxateurs.’

In het versiag van het gesprek dat toezichthouders van de AFM op 6 juni 2013 met Centurion hebben gevoerd is
ten aanzien van de taxatie van de kavels het volgende genoteerd (pagina 11):
‘CPD heeft van de eigenaar van het project Lornas del mar grond aangekocht. Deze grond was ondergebracht in

SA en Limitada ‘s. BU de kooptransactie zUn grote kavels verkaveld naar kleinere kavels (die uiteindelUk per
kavel in een SA worden ondergebracht, zoals opgesomd op de verklaring van de notaris,). CVbepaalt zelfde
waardering die op het moment van verkavelen wordt gebruikt om de waarde van de nieuwe, kleinere kavels te
bepalen. Er is geen sprake van een officiele taxa tie. CV heeft bU de waardebepaling haar Costa Ricaanse notaris
een uitgebreide due diligence laten verrich ten (bestaande uit de activiteiten die een notaris gebruikelk verricht
bU een vastgoedtransactie,) en heeft gekeken naar concurrerende projecten in de nabUe orngeving. CV heeft
daarbU gekeken naar wat haalbaar en redelUk is. In Costa Rica is het echter niet zo rnakkelUk om een taxa tie te
latenuitvoeren. ‘(pagina 5 en 6)
‘KvdS vraagt hoe de belegger geinformeerd wordt over de prUsvorming van een kavel. PdR verklaart dat de
belegger daar eigenfljk niet over wordt geinformeerd, de przjs is vooral gebaseerd op de eigen inschatting van CV
in verband met de door CVgernaakte kosten. ‘(pagina 7)
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Gelieerde partijen
Centurion heeft in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van de verzamelmemoranda onder ‘Gelieerde partijen’ het
volgende weergegeven over de samenwerking met gelieerde partijen:
‘In de samenwerking en de transacties met betrokken partUen ofderden is niet uit te sluiten dat deze

samenwerking en/of transacties zouden kunnen leiden tot mogel/jke transacties waarbU tegenstrdige be/angen,
direct of indirect, in welke vorm ofomvang dan ook, een rol zouden kunnen spelen. De samenwerkingen en
transacties zoals in dit memorandum beschreven vinden voor zover de vennootschap bekend steeds onder
gebruikelke, marktconforme voorwaarden plaats. Transacties en samenwerking tussen gelieerde partUen en
transacties met een (potentieel) belangenconflict kunnen zowel een positiefals negatief effect hebben op de
performance van de vennootschap in het algemeen en op het rendement dat met de investeringen behaald wordt’

Administratieve vastlegging
In paragraaf 7.2 ‘Controle’ van de verzamelmemoranda stelt Centurion: ‘Om op een vertrouwde en transparante
manier te kunnen investeren, is een goede controle van degeldstromen noodzakelUk. ‘En in paragraaf 3.1
‘Belangrijkste activiteiten’ van de verzamelmemoranda: Opbrengsten, verwachtingen, kosten en vergoedingen
zullen op een realistische en toetsbare wlize voorgesteld worden en veraniwoord rich ting de investeerders.’

Centurion geefi in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van de verzamelmemoranda onder ‘Aanwendig inleg’ aan dat
geldstromen van verschillende aanbiedingen in de administratie van de vennootschap kunnen samenlopen of zijn
samengevoegd. ‘Als gevoig daarvan kan achterafslechts procentueel worden aangegeven hoe en welke
aangetrokken middelen werden verdeeld en aangewend binnen de verschillende onderdelen van de onderneming
van Centurion en haarprojecten gedurende een bepaalde periode.’
Centurion heefi in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van de verzamelmemoranda onder ‘Debieurenrisico’ het volgende
weergegeven over de administratieve vastlegging van afspraken:
‘In een aantal gevallen worden transacties door Centurion niet volledig voorafgedocumenteerd. Dot geldt in het
bUzonder in die gevallen waarin het transacties betreft tussen frechts-,)personen waar de vennootschap, haar
onderneming ofhaar aandeelhouders zodanig aan gelieerd 4/n of(in-)direct een zo grote mate van
(beleidsbepalende) zeggenschap hebben, dat na/eying van betalingsverplichtingen a/in zekere mate gewaarborgd
kan worden.’

Zekerheden
Centurion spreekt in het aanbiedingsmateriaal van obligatielening IV, V, VI en Gemina over garanties:

- Obligatielening IV, V, VI en Gemina: ‘Gegarandeerde aflossing van de totale hoofdsom aan het einde
van de looptUd’

- CWC: ‘Garantie-uitkering van inleg en rendement bU einde looptd.’

In de leaflets behorende bij de obligatielening IV en V is het volgende vermeld:
‘Grond a/s onderpand
Het project dat Centurion aankoopt komt volledig in eigendom.’
Met betrekking tot obligatielening VI is onder meer het volgende vermeld: ‘De kavels die Centurion aankoopt om
op te bouwen komen volledig in eigendom.’
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Ten aanzien van Gemina is in de leaflet het volgende vermeld: ‘De kavels die Centurion aankoopt om op te
bouwen komen in ieder project volledig in eigendom.’

In paragraaf 2.4 ‘Juridische structuur’ geefi Centurion onder ‘Investeringen en producten’ weer: ‘Het eigendoin is
afgesplitst van het bedrjfsrisico van Centurion, daar de gronden ofandersoortige onroerend goed onder meer in
eigendom (zullen) 4/n van een aantal vennootschappen: Centurion Projects & Development S.A., Centurion Real
Estate S.A. [AFM: in de verzamelmemoranda van juni en september2013 was ook de naam van Centurion Global
Private Investments B.V. hierbij weergegeven.]’

Onder ‘Investeringsbeleid’ in paragraaf 3.1 van de verzamelmemoranda vermeldt Centurion:
‘Centurion kiest er bewust voor haarprojecten volledig tejinancieren met het vermogen van investeerders. Door
deze unieke vorm van projectfinanciering hebben de investeerders in enkele specifieke producten van Centurion in
principe altUd een zakelUke onderpand. Het aangekochte onroerend goed wordt in die gevallen beheerd in een
beheervennootschap. welke vrj is van ondernemersrisico en zo dus is afgeschermd van de gevolgen bjj een
faillissement. Indien er onverhoopt iets gebeurt met Centurion krgen de investeerders van Centurion het bestuur
over het onroerend goed. De bouwgrond ofandersoortig onroerend goed die dan de onderliggende zekerheid
vormt i’oor investeerders bU de verschillende producten van Centurion zal door Centurion niet worden bezwaard
met een hypotheek ofvergefljkbare zekerheidsrecht(en) ten behoeve van derden.’

In bijiage 2 van de verzamelmemoranda is het volgende vermeld:
‘In het aanbiedingsmateriaal van enkele producten stelt Centurion dat een deel van het project zal worden
vrgehouden als onderpand voor het desbetreffende product.
In het algemeen wordt hiermee de situa tie beschreven die zich in het algemeen voordoet wanneer er grond wordt
aangekocht die (nog) niet volledig is ofwordt doorverkocht. Zolang Centurion grond in eigendom houdt, kan deze
gebruikt worden om deze te verkopen mocht Centurion er niet in slagen de terug- en
(rente)betalingsverplichtingen uit haar algemene bedrfsvoering te voldoen. De investeerder heeft de zekerheid
dat er met de ingelegde gelden zaken (gronden) worden aangekocht die een vaste waarde bfljven behouden.’

In het verslag van het gesprek dat toezichthouders van de AFM op 6 juni 2013 met Centurion hebben gevoerd is
ten aanzien van de zekerheden het volgende genoteerd (pagina 11):
‘De toezichthouders wUzen op een tekst uit het aanbiedingsmateriaal van CV, waarin staat ‘In geval van

faillissement van Centurion Vastgoed B. V. 4/n alle investeringen ieilig afgeschermd.’, en vragen naar de
achtergrond van deze stelling. PdR verklaart dat CV veel grond heeft aangekocht en ontwikkeld, dit is een stevig
onderpand. Bij eenfaillissement van CV vertegenwoordigt het vastgoed waarschUnlUk meer waarde dan de inleg
van de beleggers. De toezichthouders vragen hoe een belegger in zo ‘n geval aanspraak kan maken op de gronden
die 4/n ondergebracht in Costa Ricaanse vennootschappen. PdR verklaart daarover dat als CVfailliet gaat, CV
nog een grote vordering heeft op CPD. HF merkt daarbj op dat sprake is van een onbelaste leningsovereenkomst
tussen CV en CPD, CPD geenfinanciering heeft van derden en het onwaarschUnlUk is dat CPD gefljktdig met
CVfailliet gaat.’
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Bijiage: Wettelijk kader

Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)

In artikel 2.10 van de Whc is bet volgende bepaald:
1. Op het opleggen van een last onder dwangsom krachtens deze paragraafzn de artikelen 5:48 tot en met 5.51
van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
2. De Autoriteit Consument en Markt kan een last onder dwangsom opleggen, die strekt tot verzekering van de
medewerking die krach tens artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden gevorderd bij de
uitoefening van de bevoegdheden van de toezichthouders, bedoeld in artikel 2.4.
3. Aan een last onder dwangsom, opgelegd krachtens deze paragraaf kunnen voorschrUien worden verbonden die
redelUkerwUs noodzakelUk zijn om effectieve controle op de uitvoering van de last te verzekeren.

In artikel 2.23 van de Whc is het volgende bepaald:
1. De Autoriteit Consument en Markt kan een beschikking openbaar maken omtrent het opleggen van een
bindende aanwzing, last onder dwangsom ofbestuurljjke boete, met inbegrip ‘an een beschikking dat geen last
onder dwangsom ofbestuurlUke boete wordt opgelegd ofeen toezegging door de overtreder dat een overtreding
zal worden gestaakt.
2. De Autoriteit Consument en Mar/ct maakt een voornemen tot openbaarmaking van een beschikking als bedoeld
in het eerste lid te voren bekend aan degene tot wie de beschikking zich richt; tenzU het een toezegging door de
overtreder dat een overtreding zal worden gestaakt betreft geschiedt dit gelktdig met het in de gelegenheid
stellen van degene tot wie de beschikking zich richt daarover zijn zienswUze naar voren te brengen.
3. De Autoriteit Consument en Markt maakt een beschikking als bedoeld in het eerste lid niet eigener beweging
openbaar gedurende twee weken nadat het besluit op de in artikel 3.41 van de Algemene wet bestuursrecht
voorgeschreven wUze bekend is gemaakt, tenzU degene tot wie de beschikking zich richt de beschikking zelfheeft
openbaar gemaakt, heeft doen openbaar maken ofopenbaarmaking met degene tot wie de beschikking zich richt is
overeengekomen.

In artikel 3.2 van de Whc is het volgende bepaald:
1. De bU besluit van de Autoriteit Financiële Markten aangewezen personen zUn belast met het toezicht op de
naleving van de wettelUke bepalingen, bedoeld in de onderdelen a, c en d van de blage bU deze wet, voor zover
de overtreding betrekking heeft op eenfinanciële dienst ofactiviteit. Van dat besluit wordt mededeling gedaan
door plaatsing in de Staatscourant.
2. De artikelen 2.4, tweede lid, 2.10 en 2.23 zUn van overeenkomstige toepassing.

In artikel 3.4 van de Whc is het volgende bepaald:
1. De Stichting Autoriteit Financièle Markten kan, indien zj van oordeel is dat een overtreding op een van de
wettelUke bepalingen, bedoeld in onderdeel c, sub c. 1, van de blage bU deze wet, heeftplaatsgevonden:
a. een bestuurlUke boete opleggen;
b. een last onder dwangsom opleggen.
2. Met betrekking tot de toepassing van het eerste lid:
a. zUn de artikelen 2.8, 2.10, 2.23 en 2.24 van overeenkomstige toepassing; en
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b. z(jn artikel 1.81 van de Wet op hetjmnancieel toezicht van overeenkomstige toepassing.
3. De Stichting Autoriteit Financiële Markten kan, indien zU van oordeel is dat een overtreding op een van de
wettelUke bepalingen, bedoeld in onderdelen c, sub c.2 en d van de blage bU deze wet, heeftplaatsgevonden:
a. een bestuurlUke boete opleggen;
b. een last onder dwangsom opleggen.
4. Met betrekking tot de toepassing van het derde lid zUn de artikelen 2.8, 2.10, 2.15, 2.23, 2.24 en 4.3, tweede lid,
van overeenkomstige toepassing.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder maakt van zUn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redeljkerwjs voor de ven’ulling
van zUn taak nodig is.

In artikel 5:16 van de Awb is het volgende bepaald:
Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

In artikel 5:20 van de Awb is — voor zover relevant — het volgende bepaald:
1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelUke termUn alle medewerking
te verlenen die deze redelUkenvUs kan vorderen bU de uitoefening van z/n bevoegdheden.

(...)

Relevante bepalingen van afdeling 3A van Titel 3 van Bock 6 van het Burgerlijk Wetboek

In artikel 6:193a, eerste lid, BW is — voor zover relevant - het volgende bepaald:

(...)
d. handelspraktijk. iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling ian zaken ofcommerciële communicatie,
met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de
verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten;
e. besluit over een overeenkonist: een door een consument genomen besluit over de vraag of en, zoja, hoe en op
welke voorwaarden hU een product koopt, geheel ofgedeeltelk betaalt, behoudt ofvan de hand doet, ofeen
contractueel recht uitoefent in verband met hetproduct,ongeacht ofde consument overgaat tot handelen;

(...)

In artikel 6:1 93b BW is het volgende bepaald:
1. Een handelaar handelt onrechtmatigjegens een consument indien hU een handelspraktk verricht die oneerlUk
is.
2. Een handelspraktk is oneerlUk indien een handelaar handelt:
a. in strUd met de vereisten van professionele toewding, en
b. het vermogen van de gemiddelde consument om een gemnformeerd besluit te neinen merkbaar is beperkt ofkan
worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat
hij anders niet had genomen.
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3. Een handelspraktk is in het bjzonder oneerfljk indien een handelaar:
a. een misleidende handelspraktUk verricht als bedoeld in de artikelen ]93c tot en met 193g. of
b. een agressieve handelspraktjk verricht als bedoeld in de artikelen 193h en 193i.
4. De gangbare en rechtmatige reclamepraktUk waarbU overdreven uitspraken worden gedaan ofuitspraken die
niet letterlUk dienen te worden genomen, maken een reclame op zich niet oneerfljk.

In artikel 6:1 93c BW is het volgende bepaald:
1. Een handelspraktk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelUk onjuist is ofdie de gemiddelde
consument misleidt ofkan misleiden, al dan niet door de algemenepresentatie van de informatie, zoals ten
aanzien van:
a. het bestaan ofde aard van het product;
b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico ‘s, uitvoering,
samenstelling, accessoires, kiantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of
verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelkheden, hoeveelheid, specJIcatie,
geografische ofcommerciële oorsprong, van het gebruik te verwach ten resultaten, ofde resultaten en wezenlUke
kenmerken van op het product verrichte tests ofcontroles;
c. de verpiichtingen van de handelaar, de motieven voor de handelspraktk en de aard van het verkoopproces, een
verklaring ofeen symbool in verband met directe of indirecte sponsoring oferkenning van de handelaar ofhet
product;
d. de prUs ofde wUze waarop de prUs wordt berekend, ofhet bestaan van een specijIekprUsvoordeel;
e. de noodzaak van een dienst, onderdeel, vervanging ofrepara tie;

f de hoedanigheid, kenmerken en rech ten van de handelaar ofzUn tussenpersoon, zoals zjn identiteit, vermogen,
kwafljIcaties, status, erkenning, affihiatie, connecties, industriële, commerciële ofeigendomsrechten ofzUn przen,
bekroningen en onderscheidingen;

g. de rechten van de consument waaronder het recht van herstel ofvervanging van de afgeleverde zaak ofhet
recht om de prUs te verminderen, ofde risico ‘s die de consument eventueel loopt,
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat hU anders niet
had genomen.
2. Een handelspraktijk is even eens misleidend indien:
a. door de marketing van het product waaronder het gebruik van vergelijkende reclame verivarring wordt
geschapen ten aanzien van producten, handeismerken, handelsnamen ofandere onderscheidende kenmerken van
een concurrent;
b. de handelaar een verplichting die is opgenoinen in een gedragscode niet nakomt, voor zover:
1 de verplichting concreet en kenbaar is, en
2°. de handelaar aangeeft dat hU aan die gedragscode gebonden is,
waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat hU anders niet
had genomen.
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In artikel 6:193d BW is het volgende bepaald:
1. Een handelspraktUk is bovendien misleidend indien er sprake is van een misleidende omissie.
2. Een misleidende omissie is iedere handelspraktUk waarbU essentiële informatie welke de gemiddelde consument
nodig heeft om een geinformeerd besluit over een transactie te nemen, wordt weggela ten, waardoor de gem iddelde
consument een besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat hU anders niet had genomen.
3. Van een misleidende omissie is eveneens sprake indien essentiële informatie als bedoeld in lid 2 verborgen
wordt gehouden ofop onduidelijke, onbegr,jpelke, dubbeizinnige wUze dan wel laat verstrekt wordt, ofhet
commerciële oogmerk, indien dit niet reeds duide4jk uit de context blUkt, niet laat blUken, waardoor de
gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt ofkan nemen, dat h anders niet had genomen.
4. B/ de beoordeling ofessentiële informatie is weggela ten ofverborgen is gehouden worden defeitehjke context,
de beperkingen van het communicatiemedium alsook de maatregelen die 4/n genomen om de informatie langs
andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, in aanmerking genomen.




