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VERTROUWELIJK
Centurion Vastgoed B.V.
T.a.v. de heer P. de Rijk
Postbus 5085
6802 EB AR.NT-IEM

Datum
Onze referentie
Betreft

Geachte beer De Rijk,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de opgave belegde gelden per 30juni 2009,
voorzien van onze accountantsverklaring d.d. 1 september 2009.

Tevens zenden wij u 74 losse exemplaren van bovengenoemde accountantsverklaring. Wij be
vestigen u akkoord te gaan met het bijvoegen van deze verklaring bij exemplaren van de opgave
belegde gelden, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze accountantsverklaring, wordt
verstrekt aan de obligatiehouders van Centurion Vastgoed B.V. en de Autoriteit Financiële
Markten. Openbaarmaking van de accountantsverklaring is slechts toegestaan tezamen met de
opgave belegde gelden. Indien u deze opgave en de verklaring opneemt op Intemet, dient u te
waarborgen dat deze documenten goed zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet
site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de documenten in niet-bewerkbare vorm als
een afzonderlijk bestand op te nemen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

vwgni~hof
regisleraccountants bv.

1 september 2009
aen16135/121.376
toestemming openbaarmaking accountantsverklaring

0

Met vriendelijke

info.arnhem(~vw~nijhofnl J HIt 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Anihern onder
nummer 01/43
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Meander7Ol Postbus6007l 6SOOJBAmliem

Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. , .

vwgnijliof
ACCOIJNTANTSVERKLARING registeracwuntants bv.

Opdracht
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte ‘opgave belegde gelden’ per 30 juni 2009,
zoals opgesteld door Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem gecontroleerd. De opgave is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijk
heid een accountantsverklaring inzake de opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereen
komstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de opgave geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een
controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante ge
gevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de opgave, in alle van materieel belang zijnde aspecten, de omvang en
aard van de belegde gelden per 30juni 2009 juist weer.

Overige aspecten — beperking in het gebruik en verspreidingskring
3 De opgave van de belegde gelden van Centurion Vastgoed B.V. en onze accountantsverklaring

daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de obligatiehouders én de
Autoriteit Financiële Markten) en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Arnhem, 1 sep

w. RA



KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie A.2 Assurance rapport en controleverklaring Opgave belegde gelden per 30september

2009



Meander 701 Postbus 60071 6800 JE Arnhem

vwgnijli of
T.a.v. de heer P. de Rijk registeraccountauts bv.

Postbus 5085
6802 EB ARNHEM

Datum 31 augustus 2009
Onze referentie aen16135/121.245
Betreft opdrachtbevestiging

Geachte heer De Rijk,

In overeenstemming met het besluit dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Centurion Vastgoed B.V. is genomen, heeft u ons via MKB administraties de Liemers verzocht
met ingang van het tweede kwartaal 2009 de ‘opgave belegde gelden’ (verder: de opgave) te con
troleren. Het doet ons genoegen door middel van deze brief de aanvaarding en onze interpretatie
van deze opdracht te bevestigen.

Opdracht

Wij zullen fungeren als accountant van de vennootschap met het doel te onderzoeken of de op
gave het vereiste inzicht geeft. De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in een ver
klaring omtrent de getrouwheid van de opgave.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Wij zullen onze controle verrichten in overeenstemming met het Nederlands recht. Dienovereen
komstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen die zijn te raad
plegen op de website van de beroepsorganisatie www.nivra.nl. Ook zijn wij gehouden onze con
trole zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat de opgave geen afwijkingen van betekenis bevat.

T (026) 36983001 F(026) 36983991 E.mail: infoarnhemcWvw~jjhofnl HR. 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Arnhem onder
nummer 01/43
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen in de opgave. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van
onze professionele oordeelsvorming waaronder begrepen onze beoordeling van de risico’s van
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling nemen wij
in aanmerking het relevante interne beheersingssysteem, teneinde ecn verantwoorde keuze te
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat
zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat onze controle onder meer een evaluatie
van het algehele beeld van de opgave.

Wij willen er de aandacht op vestigen dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en
andere beperkingen die inherent zijn aan een eontrole, gevoegd bij de beperkingen die inherent
zijn aan elk systeem van interne beheersing, er een onvermijdbaar risico bestaat dat zelfs een af
wijking van betekenis onontdekt blijft.

Onafhankelijkheid

Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Het
betekent dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van
toepassing zijn en dat voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden.
Wij zuilen in voorkomende gevallen deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u be
spreken.

Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u
ons te informeren over uw juridische structuur, de namen van uw directe en indirecte aandeel
houders, alsook van alle overige (groeps)maatschappijen en gelieerde maatschappijen waarmee
uw vennootschap direct of indirect is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) (groeps)samen
stelling of structuur kunnen met zich meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van be
paalde diensten aan uw vennootschap te beëindigen.

Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij
een controlecliënt gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot
het aangaan van een dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of voormalige
partners of andere professionals van onze organisatie, indien de betreffende partner of profes
sional betrokken was bij de jaarrekeningcontrole, totdat de van toepassing zijnde afkoelings
periode volgens de onafliankelijkheidsvoorschriften is verstreken.

Ook zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met
partners of andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een gemeenschappe
lijk commercieel of financieel belang. Het voorschrift stelt ons in staat te kunnen beoordelen of
deze relatie past in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de con
troleopdraeht een eventuele bedreiging vormt voor onze onafhankelijkheid.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Wij vestigen er de aandacht op dat het bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor het
opmaken van de opgave. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren
en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van de opgave,
zodanig dat deze geen afwijkingen van betekenis als gevolg van fraude of fouten bevat.
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Wij kunnen het bestuur van de vennootschap verzoeken om een schriftelijke bevestiging omtrenl
mededelingen die zijn gedaan in het kader van onze controle van de opgave. Voorts zullen wij het
bestuur van de vennootschap vragen schriftelijk te bevestigen dat het van oordeel is dat het effect
van eventuele ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, zowel afzonderlijk als in totaal,
niet van betekenis is voor de jaarrekening als geheel.

Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw personeel
en vertrouwen er op dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie die in het
kader van de controle benodigd is beschikbaar zal stellen.

Fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij zowel
het toezichthoudend orgaan als het bestuur van de vennootschap. De accountant is niet verant
woordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude.

Onze eontroleopdracht richt zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. Indien bij de uit
voering van de controleopdracht aanwijzingen van fraude worden verkregen, zullen wij, ongeacht
de mogelijke omvang en de aard van de vermoedelijke fraude, aanvullend onderzoek verrichten,
afgestemd op het vaststellen van de aard en omvang van de fraude in relatie tot de opgave. Indien
wij een aanwijzing voor — of een redelijk vermoeden van — fraude verkrijgen zullen wij hierover
communiceren met het bestuur en/of toezichthoudend orgaan.

In het kader van de Controlestandaard 240 De verantwoordelijkheid van de accountant voor het
onderkennen van het risico van fraude in het kader van de controle van financiële overzichten
zullen wij het bestuur van de vennootschap vragen de volgende punten schriftelijk te bevestigen:

1. het bestuur van de vennootschap erkent zijn verantwoordelijkheid voor de opzet en in
voering van de maatregelen van interne beheersing om fraude te voorkomen en te ont
dekken;

2. het bestuur van de vennootschap heeft ons de resultaten gemeld van zijn inschatting van het
risico dat de opgave afwijkingen van betekenis zou kunnen bevatten als gevolg van fraude;

3. het bestuur heeft ons alles gemeld dat hem bekend is in verband met aanwijzingen voor
fraude, beschuldigingen van fraude of fraude die de entiteit beïnvloed kunnen hebben en
waarbij betrokken zijn:
a. leidinggevenden;
b. werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing; of
c. anderen in het geval dat de fraude van betekenis kan zijn voor de opgave;

4. het bestuur heeft ons op de hoogte gesteld van alle aanwijzingen voor fraude, beschuldig
ingen van fraude of fraude met mogelijke invloed op de opgave van de entiteit die hem
bekend zijn door mededelingen van werknemers, voormalige werknemers, analisten, regel
gevende instanties of anderen.
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Naleving specifieke wet- en regelgeving

Het bestuur van de vennootschap en het toezichthoudend orgaan zijn ook verantwoordelijk voor
de naleving van wettelijke en andere voorschriften. Een controleopdracht zal in het algemeen niet
leiden tot ontdekking van overtredingen van alle wet- en regelgeving. Ontdekking van over
tredingen, ongeacht de relatieve betekenis, zal leiden tot een overweging van de implicaties voor
de integriteit van het management of de werknemers en het mogelijke effect op andere aspecten
van onze controle.

Wij zullen het bestuur van de vennootschap verzoeken schriftelijk te bevestigen dat het alle
inlichtingen heeft verstrekt omtrent alle hem bekende werkelijke of mogelijke overtredingen van
wet- en regelgeving, waarmee bij de opstelling van de opgave rekening moet worden gehouden.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) zijn wij
verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie hij of door een cliënt, voor
zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de
Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Rapportage

De accountantsverklaring is bestemd om aan de obligatiehouders te worden overgelegd bij de op
gemaakte opgave. Onze aeeountantsverklaring mag eerst openbaar worden gemaakt na schrif
telijke toestemming onzerzijds. Indien de opgave niet volledig wordt openbaar gemaakt, zullen
wij u waar mogelijk een aangepaste accountantsverklaring doen toekomen.

Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke nieuwe openbaarmaking van de
opgave. Dit geldt ook voor publicatie op internet, het openbaar maken of verzenden aan derden
van een andere financieel verslag waarin onze naam wordt genoemd, alsmede ten aanzien van het
gebruik van onze naam in elk andere document dat openbaar wordt gemaakt of ter beschikking
wordt gesteld aan derden. In al deze gevallen dient u ons tijdig een concept van het document te
verstrekken voordat het wordt verspreid.

Daarnaast zullen wij, indien van toepassing, een brief met bevindingen en aanbevelingen samen
stellen, gericht aan de directie van de vennootschap, waarin wij de eventueel geconstateerde
tekortkomingen en mogelijke verbeteringen van de administratieve Organisatie van uw vennoot
schap, met name ter zake van de daarin besloten interne beheersingsmaatregelen aangeven.

Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties

Alle werkpapieren en dossiers, rapporten en andere zaken gecreëerd door onze organisaties als
onderdeel van ons onderzoek blijven eigendom van onze Organisatie. Wij kunnen worden ver
plicht om aan derden, bijvoorbeeld wettelijke toezichthouders (AFM) of justitie toegang te
verschaffen tot bepaalde dossierstukken op grond van wettelijke bepalingen of andere voor
schriften.
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Honorarium

Ons honorarium is gebaseerd op de tijdsbesteding van ons controleteam, inclusief te maken
kosten. De individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijk
heid en de vereiste ervaring en bekwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor ver
richte werkzaamheden zal maandelijks in rekening worden gebracht op basis van de voortgang
daarvan. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen.

Geldigheidsduur en Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze opdrachtbevestiging zal van kracht blijven totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of
vervangen door een andersoortige opdracht. Op deze dienstverlening zijn onze Algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft.

Elektronische communicatie

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren. De opdrachtnenier is niet aansprakelijk voor
schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder — maar niet beperkt tot — schade ten gevoige van niet aflevering of ver
traging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor ver
zending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en
niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van opdrachtnemer. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdracht
nemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verstuurde elek
tronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

Ten slotte

Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet
contact met ons op te nemen. Als u zich in deze brief kunt vinden, verzoeken wij u, ter be
vestiging dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij overeenkwamen, het bijge
voegde tweede exemplaar van deze brief voorzien van uw handtekening te rctourncren.

Met vriendelijke groet, Voor akkoord en ontvangst van de
Algemene leverings- en betalings
voorwaarden getekend namens
Centurion Vastgoed B.V. door

P. deRijk

VWGNijhof
b.v.

Bij lagen: Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Tweede exemplaar van deze brief



Meander 701 Postbus 60D7~ 6800 JE Arnhem

Aan: de directie van Centurion Vastgoed BV. o o r

vwgmjhof
ACCOUNTANTSVERKLARING ragisleraccouniants bs.

Opdracht
Wij hebben de bijgevoegde, door ons gewaarmerkte ‘opgave belegde gelden’ per 30 september
2009, zoals opgesteld door Centurion Vastgoed BV. te Arnhem gecontroleerd. De opgave is op
gesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is onze verant
woordelijkheid een accountantsverklaring inzake de opgave te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereen
komstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de opgave geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een
controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante ge
gevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de opgave, in alle van materieel belang zijnde aspecten, de omvang en
aard van de belegde gelden per 30 september 2009 juist weer.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
De opgave van de belegde gelden van Centurion Vastgoed B.V. en onze accountantsverklaring
daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de obligatiehouders én de
Autoriteit Financiële Markten) en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Arnhem, 29 maart 2010

Voor waarrnerk~ngsdo~efndsn
VWGNijhof recisteraco uritants bv.

29a4h~T 10
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Meander 701 Postbus 60071 [ 6800 33 Arnhem

Aan: de directie van Centurion Vastgoed BV. o o

vwgmjhot?
ASSURiNCE—RA.PPORT registeraccourilants bv.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben kermis genomen van de ‘opgave belegde gelden’ per 30 september 2009 van Cen
turion Vastgoed BV. te Arnhem teneinde te onderzoeken of de entiteit tenminste 83% van de van
obligatiehouders ontvangen gelden heeft overgemaalct aan Centurion Real Estate S.A.. Het be
stuur van de entiteit is verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzochte stukken. Het is onze
verantwoordelijkheid een assurance-rapport te verstrekken.

Bij de ‘opgave belegde gelden’ is op 29 maart 2010 een accountantsverklaring afgegeven,
waarin wordt geoordeeld dat de opgave in al]e van materieel zijnde aspecten de omvang en de
aard van de belegde gelden per 30 september 2009 juist weergeeft.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstenm~ing met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van histo
rische financiële informatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de entiteit tenminste
83% van de van obligatiehouders ontvangen gelden heeft overgemaakt aan Centurion Real Estate
S.A..

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de waarde van de grond in
eigendom en de liquiditeiten (inclusief gelden onderweg) van Centurion Real Estate S.A. per 30
september 2009 84,16% bedraagt van de waarde van de door de obligatiehouders van Centurion
Vastgoed B.V. per 30 september 2009 belegde gelden.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
obligatiehouders én de Autoriteit Financiële Markten) en kunnen derhalve niet voor andere doel
einden worden gebruikt.



KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie A.3 Assurance rapport Slotopgave belegde gelden per 31 maart 2010



Meander 701 Postbus 60071 6800 iB Arnhem

Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. • •vwgnijliof
ASSURANCE-RAPPORT

regisLeraccountanLs bv.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben kennis genomen van de ‘slotopgave belegde gelden’ per 31 maart 2010 van Centu
non Vastgoed BV. te Arnhem teneinde te onderzoeken of de entiteit tenminste 83% van de van
obligatiehouders ontvangen gelden heeft aangehouden ter dekking. Het bestuur van de entiteit is
verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzochte stukken. Het is onze verantwoordelijkheid
een assurance-rapport te verstreklcen.

Bij de ‘slotopgave belegde gelden’ is op 19 oktober 2010 een accountantsverklaring afgegeven,
waarin wordt geoordeeld dat de slotopgave in alle van materieel zijnde aspecten de omvang en de
aard van de belegde gelden per 31 maart 2010 juist weergeeft.

Werkzaa~nheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van
historische financiële infonnatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te
plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de entiteit ten
minste 83% van de van obligatiehouders ontvangen gelden heeft aangehouden ter dekking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
3 Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de waarde van de grond in

eigendom van Centurion Real Estate S.A. per 31 maart 2010 83,7% bedraagt van de waarde van
de door de obligatiehouders van Centurion Vastgoed B.V. per 31 maart 2010 belegde gelden.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assuranee-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
obligatiehouders én de Autoriteit Financiële Markten) en kunnen derhalve niet voor andere doel
einden worden gebruikt.
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KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie A.4 Assurance rapport en controleverklaring Opgave aflossingen obligatielening 1 per 21

april 2011



Meander 701 J Postbus 60071 6800 JB Arnhem €

vwgn 1) iofCenturion Vastgoed B.V.
T.a.v. de heer P. de Rijk re~isteraccountants bv.

Postbus 5085
6802 EB ARNHEM

Datum 12mei2011
Onze referentie aen/6135/1 82.085
Behandeld door de heer A.Th. van Mullem
Betreft toestemming openbaarmaking controleverklaring

Geachte heer De Rijk,

Hierbij ontvangt u een gewaannerkt exemplaar van het overzicht ‘opgave aflossingen obligatie
lening T’ voorzien van onze controleverklaring d.d. 12mei 2011.

Tevens zenden wij u een los exemplaar van bovengenoemde controleverklaring. Wij bevestigen u
akkoord te gaan met het bijvoegen van deze verklaring bij de opgave aflossingen obligatielening
1 die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief 1-Jet tweede exemplaar van de controleverkla

O ring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echterzonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverida
ring gebruik te maken van het exemplaar van de controleverklaring die niet is voorzien van een
persoonlijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee aldcoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring wordt ver
strekt aan de Autoriteit Financiële Markten. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met de opgave aflossingen obligatielening 1. Indien u de opgave aflossingen
obligatielening 1 en onze controleverklaring daarbij opneemt op Intemet, dient u te waarborgen
dat deze documenten goed zijn afgescheiden van andere informatie op de Intemet-site. Afschei
ding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de documenten in niet-bewerkbare vorm als een afzon
derlijk bestand op te nemen.

T (025) 36983001 F (026) 3698399! E:mail: infcarnhem@vwgnijhof.nl 1-IR 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nummer 10020986
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

::zzEEzï. vvvgi iij lui



Meander 701 Postbus 60071 6800 JB Arnhem

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

vwgnij~iof
Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. registeraccountants bv.

Opdracht
Wij hebben het bijgesloten overzicht ‘opgave aflossingen obligatielening 1’ (hierna te noemen:
het overzicht) van Centurion Vastgoed BV. te Arnhem gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld
door het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van het overzicht. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel het overzicht op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn af
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat de enlcelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan
merking die relevant is voor het opmaken van het overzicht door de vennootschap, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectivi
teit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk
heid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

en~ngsdoeIeindefl
!GN~i~~-~ ~egisberac cuntarits b.v.

12MEI 011

voor raraal
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Naar ons oordeel is het overzicht ‘opgave aflossingen obligatielening’ per 21 april in alle van
materieel belang zijnde aspeetenjuist opgesteld.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Het overzicht van Centurion Vastgoed B.V. en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor de Autoriteit Financiële Markten en kuimen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Arnhem, 12mei2011

Voor waarmerkin doeleinden
VWGNühof register counlants bv.

12 M 2011
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222ave_aflossingen_obligatielening_1 per 24 april2011
:: ~ItR8~2fl 56W aim, °~— : ~

~~ia .1 W,~obflIfrw NscIvlft Bo,i,n 3% —

1508 20090201 01.d6e,~84 17-02-00’ t 10000.00 2003-20 € 10.300.0 4 300,00 € 200.02’
1502 200~02 Sas2s 8.J 601.4 vl Kooy 2-02-00 t 25000.0 20-03-10 € 25,750.00 € 750.0) € 750,00- —
ï~ 20)90301 JanQll CM.P. S Wo S v Ew~~ 02-03-OP € 35.000.0 20-05-20 € 20.60,00 24403.00- € 1 050. —

~ 20-20-00 € - 7.7-2020 2005-20 15450.0 15450.0 € - Ja
~ 20)0)302 A~c~i JI1IM 92 27-0309 € 5.000.0 1404-10 4 5250.0 € 150,0) € 150.00- —

2090401 flc’9k4.J,A 2003.09 € 10000.00 2304-10. 10.20.0 4.3(0.0) t 300,06- —
0506 20090402 Psepe de to CE 23-0402 55,00000 9-4-2020 55000.00 t - € - Ja

ï~ 24-04004 - . 0 - € - —
27-04-00 t -- € - € - 0. - —

2506 11-03094 . € - £ - € - —

2102 20)9040) Vo~n~amp ~. 29-04-09 € 20,000.00 2405-50 20.600.0) € 600.00 € 800.0- —

1500 10090501 Ron..’ van E.P.J.M- 2545.09- € 5000.0 23-04-10’ t 5.250.0 t 250.00 t’ 250_DO- —

~ 200909,02- 6fld$deAC. 08.05-09 € 5.000.00 2005-20. € 5j50.00 150.00 € 250.00 —

ï1~~ 2090605 Sn~m M. 24.0509 t ‘0.000.00 20,05-10 € 10.200.00 € 260.00 € 100.00’ —
51W 20090924 Oak.mA 85-06-09 € 1000,0 1605-10 € 10200.00 € 300.00 € 330.00-

1512 10000605 eeple Wl266f 1 250509 € 25000.00 1944010 . 25.00.0 t - t - Ja
51W 20090500 VflcIlbe2T, 2S05-09 € 25.00,00 27.06.10 u t a150.00 t 9.530.0- 450.00- —

i~r 02-1009 - 20-11.100 6 10,200.0) 10.300.00 - —
2090507 0e.eenlwwgoa.nJPJ.0 260509 . 30.000.0) ‘ 21-00-10 0’ .4 20.500.0) 9.40.0- 0 900.00- —

1514 01-0509’ € . 2004-12’’ 4 20.300.0 1030.0) —

1565 20000505 Itailto. 09-0309 5.000.0 30-01-20, 4 5~l50.0) 150.00 £ 15 —

2300001 AtOwnç WJ. 01-0609 € 500,00 1404-10 - ‘t 5.150.00 250.00 € 150 —

51W 200~02 Srr4non no 04e E.M.J 15-05-09 30000.0) 20,05,20 :. € 20-100.00 € 20.70.0- £ -900.0 —I~r 231009 - 25-02.02 ‘6 15600.00 t 2560.00 t S 00.00 —
1518 20)90033 l.qmrn KC — 0506-00 50000.00 22-8-2010 t 51 50000 t 1 103.00 € 1 530.00- —

51iV 209060’ Eç~ccmonI€. 22-0509 50000 3109-10 -~ € 5.150.00 150.00 € 150 —

1520 20090005 OoctuansMJA 300500 € 1000000 3007-20 € - 52500 t 485000- € 300.00- —
3520 2500,09 t - 20-04-22 - El. 515000 5250.00 . —

20090606 Skxosooni 1 2609-09 2000.00 2004-11 t 10 300.00 9.700.00- £ 600.00-
~ 87-00.09 € - 20-04-11 4 00200.00 t 10200.00 €

1522 2090607 0’•4 MA. 2305-09 € 10.09.00 - 01-09-10 £ 10,30.0 300.0) 20,00- —
1523 200005 $fl%JP 94 074309 t 500000 01-04-10 4. - 5150.00 € 950.00 150.00- —
2524 20090004’ HtlretIVon&rF,LM 1645-09 € 60)0.0 25-08.20 t - 5l~0) 166.0 - f180,0)- —
1525 20090609 Nwno€n MC. 2307-09 t. 80003,0) 7-6-2020 01-00-10 e t ~ € -- £ .~ —

1526 20090020 Vclda R. 15-07.09 t- 15,000.90 1609-10 0 415.460.0 t 450.0) 450
2527 20090701 Czelcn.wOA.1 05-0709 4. 10000.00 08-09-10 - 10.380.0) t- 300.0 .-. 300.00-
0505 20)90702 Wealvsnde, JA. 130709 t 5.09.00- 11-06-10 4. u-jS:150.00 .( 1500 € 250.
1529 2(090703 Bfl Is, ~er P 1. 1007-09 t 100.000.00 20-7-2020 22.07-20 € -78.050.00 4 21.950.00- t —

]~ . t . 2007-10 S 2U950.00 t 20,954.0 €
1530 20090704 Wjkem’onG C. 25.07-09 t 5.000.00 05-11-30 € £250.0 150.0 € - .250 —

515v 2090705 Pol 92. 25-07-09 500.0 - 054310 4 S 150.10 € 150.0 150 —

1550 20090106 9J4di4Iv~de8P,N 5-07-09 € 5.090.00 16-04-10 C 5.150.00 t 250.00 - 150. -

253? 20090707 8647412. 3407.09 1 ion~:oo-. 05-10-10 20.600.0) 600.0 € .600 —

51W -29090708 WI6eG.J.51. 15-07-09 t 10000.0 - 16-05-10 € :10.300.0) t 300:0 t 300.0:

1500 2090709 P..oedai. 1009-09 € 500.00 2709-10 £ 5.150.0 € 150.0 ‘€ 250.00--
1538 30090710 2OrkdS 0 2407.09 5.00.00 0009-10 € 5.150.0 £ 150.00 € 150.0-
1537 20090710 Veincoc to 8. 00-06-09 € 20030.0 05-11-10 £ - ‘0300.0) £ 9.70.0- t 302.00-
1537 2910-09 £ - - 15-11-20,0 € - 10000,00 € 10.000:0) € - . —

2538 2090722 $Ieuni*P2.If. P11.Oa2260n~ 1705-09 t. 10000,00 10-11-10 1030,03 300.00 .0 300.00-
2090723 00241s,ckP.B.G. 26.07-09 t 1000.00 1406-20 € 10.300 € .30.0 t 203.03-

1540 20090724 ~eeo~.anL.L 2947-09 E 5.00-0 05-10-10 t $250.03 0250.0 ‘0 153.05-
2542 20090715 Coelho-I<oop 06-0609 4 25.000.00 25-09-20 t 25.750,00 - 750,00 .0 750.00- —
1542 20090715 CIcr0~0•A. 10-09-02 0 5.000,00 00-09-20 £ 5.050.0, t 150.0) ‘t 250.0-
1543 10~0l Lw,,v2nderTh.WH. 17-4809 t 20.000.0 05.20.10 20.60.0: t . 600.00 6 600.0-
2544 20090002 Ro’iozo vanW. 22.0809 t 40.000,00 15-4-2010 t 40fl.0 t- - £ —

0546 0-12-09 t - t - t . t: -

1645 20090603 We1z1nHKM 17-05-09 t 200000 31-0-2010 t 20000.00 EO’ - t

1545 14-1009 t - t - t . €0 -

1546 - 20090504 P3v0n12109 nH 92, , 11-0809 t 3000,00 19.01.11 t 15450.0) 0:24550.00- t 8 100
535 2306-09 t - 26-9-2020 t 25.750.0 S 25150.00

1547 21100005 Vtone,ji.nCJ 004309 ‘0 10000.00 01.09.20 t 1030.00 t ‘ 300.0 200

j~_ 2090606 9u2ø1enJ.C.S, 20-0809 t 10000.00 0501-la t 10300.0) t - 30000 200 —
1549 29090607 &rohe: 3941 20-08-05 t 20-000.06 25-03-TO t 9300.90 t 300.0- t 300.

0
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Voor waarmerking~ eleinden
VWSNijhof registera/c unlanis ~.v.
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20000600 T800t.l’fl 29.09.09 0 2500000 06-09-10 0 20.15000 € )50(~ 75000- —
î1W 20090609 MflntWtM 01-09-09- € 5020.00 10.14.10 ~ 5.150.00 € 14009 € 150.00- —

2009010 Sd’oedIdOEW 25-06-09 4 10000.00 27-10-00 € 10300.00 € 20000 300.03’ —
i~W 29090012 0,14&dw PA ‘00901 2000000 05-11-10 € 20.600.00 € 601.02 € 500,00- —
E~ 20090012 Si4deçk 01-1001 500.00 16-11-10 € 5.150.00 € 150.00 150.00- —

2009007 VandtkmtkJw.,LA 22-10-09 ‘000000 1905-10 € 70.90.00 € - 0 -
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iïW - 20090905 G~oa,WMGAC 22-10-09 € 5,000.00 10-1110 € 515400 4 50.00 € 150.00-

~W 20090906 Sp.sr.nt~c~nL.W. 19.10-09 £ 5000.00 10-91-10 € 5.150.00 € 150,00 € 760.00.
T~i 20091001 Bolfrç. 3 07-1000 € 35000.00 fl2010 0 38010,00 € 104000 € 1.050.00-

:i~t- 14.10-09 € - - € - € - € -
1542 20091002 Qa.TTCHF 19.1009 € 25-000,00 05-11-10. € 25750.00 € 74001 € 750.00-

20097003 Fmma.nJ.OA 04-11-09 € 15000.00 05-I1.l0~ 15450.00 € 450.00 € 450.00- —
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J~ 20091102 Mee4.M 06.01.09 0 15000.00 16-11-101: 11450.00 € 450.00 € 450.00-
158€ 29091102 lA.ida,CH 10.11-09 € 500000 10.0110, € 5.15000 € 15000 € 150.00-

~ 29097104 ~ 1141-oS € 70.90,00 0541-10:- € 1020000 € 200,00 0 300.00-
1568 20091103 Hnanuna,M.T. 09-11-09 € 10.500.00 10-11-10’, - -€ .1030600 € 30000 € 300.00- —
1569 20099706 KA4VCIIaIK 19-11-09 € 590.00 05-11-10 — 1€ 515000 € 150.00 15400-
1570 20091107 IOaebI,snJ 2041-09 € 25.000.00 05-11-lot ‘4 25750.00 € 710.00 € -750.00-
i~r 20091105 Kilpens. 20-17-09 S 10,000.00 05-11-10 2’ 8 3030000 € 300.00 € 30001- —
1572 20391109 VeIajizvd 5.,ç 1642-09 1 75.00050 -__________ 05-17-lot ~‘6 15450,00 0 -15001 € 450W —
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ii5~ 20091113 M,ze,MJ 27-11-09 € 10.00000 10-11-10 -; € 1030000 € 20000 -, 300.00, —-

EW 20091174 K0cç-FNØk.AM 08-12-09 € 20.90.00 ‘15.11-10 4’. 20000,00 € 60000 t” 50001.
17W 20092115 QltgtMoiilsCN 20-11-09 € 109000 16-1110 - 8- 10.30,00 € 300.00 .0 300,00- —
~3W 20091118 taatvsn08RM 04-12-09 € 25.000,00. 10-11-10 5€ - 25.750.00 € 750.00, .8 ~
EE 29001202 IOocdw,a Wf’ 08-12-08 € 2000.00 12-4-2010 -4 - 20.90,00 8 - ‘t € tzt
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‘ï3~ 20091203 floo,,,tr 6 08-1209 € 20000.00 f9044! €‘ .20.000.00 € 600.07 € 400.00-

1555 290120401 fflE (not~I. 40* MR va,i Ek.1s 11-12-09 Î 79090.00 12-08-10 € “103010.00’ € 3,00050 4 00001- —
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~~sr 2909205 H9741Wn174,IA. - € 2090.00 20-04-11 ‘8 , - :2080600 € ,t60600 4 .‘ £00.00- —
9W 29012% R001 van J.M. 30-12-09 € 1000.00 29.04-1 1 4 Ç1 90 200,00 300.00 € : ‘300.00’
5~W 20391102 Jo-.gcjanc.w. 15.12-00 € 5000.00 ‘ »04-11 € 5,0-750,00 € 150.00’ E .V 150W
~ 20091206 Vo,chcr 01.0 9LA, 5542-09 € 19000.00 20-04-11 € 1020050: € 20050 € - 30600- —
51W 20091209 Voommd.nP 3 15-12-09 € 5.9050 10-04.11 € VStlSO.00 € 15050 € - 150.00-
53W 2901210 Hfl.$nG 22-1249 € 2502400 20-04-11 8 25250.00 € 750.00’ 8 ‘.. 750001

20091211 Twi0*w.AWCIA 22-12-00 8 20000.00 20-04-11 € 20.600.00 909.00, € - 000W —

1594 20091212 Gen0~clnsIL,W 2492-09 € 590.00 2044-11 € 5.150.00 € . 150.00 .8’- . 550W
~3W 2901213 Voon4n,lonJW 23,12-aL ~ 5020.00 2044-11 € 51150.00 € - 750.00 € 50W
93~ 20091274 Wj,gnrovan 6.n.3 30-1249. € 50000_DO 21-04-11 0- 51t500.20 € 1 500.00 € 1 50850

4597 -20099215 Kc4’nan 00. 30-12.09’ € 5.00.00 20-04-11 € t 51750.00 € 550.00 1€ 150.00-
20201216 NttIMLM 23-12-09 8 15.000.00 10-04-11 € 16.45050 € •5000 :8 450.0-

1590 2901217 NoIInJAN - € 10000.00 2044-11 € ‘ 10.300.00 € 20000 0 30000-

— T01Mi. TQTAAU (c 1.976.000,00 € 7813305.001 € 37J0L00 9 37.0060.

Voor waarmerkingscib Ie~nden
VWGNijhot reqist9raofo -ntants bv.

12 MEI/ 11
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VERTROUWELIJK
Centurion Vastgoed B.V.
Tav. de heer P. de Rijk
Postbus 5085
6802 EB AR±’JHEM

Datum 12mei2011
Onze referentje aen16135/182.178
Behandeld door de heer A.Th. van Mullem
Betreft toestemming openbaarmaking assurance-rapport

Geachte heer De Rijk,

Hierbij ontvangt u drie exemplaren van ons assuranee-rapport inzake de “opgave aflossingen
obligatielening T” per 21 april 2011.

Wij hebben één exemplaar van het assurance-rapport voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De overige exemplaren van het assurance
rapport zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant,
echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van het
assurance-rapport gebruik te maken van het exemplaar van het assuranee-rapport die niet is
voorzien van een persoonlijke handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van ons assurance-rapport, wordt
verstreict aan de (potentiële) obligatiehouders van Centurion Vastgoed BV. en de Autoriteit
Financiële Markten. Indien u ons assuranee-rapport opneemt op intemet, dient u te waarborgen
dat dit document goed is afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door het document in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk
bestand op te nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

vwgnijhof
regîsteraccou Ma nts bv.

.7~~’-~

--7

0

T (026)36983001 F (026) 36983991 E-mail: info.amhernj~vwgnifhofn1 1-IR 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Arnhem onder
nummer 01/43



Meander 701 1 Postbus 60071 6800 JE Arnhem

Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. • •vwgrnjhof
ASSURANCE-RAPPORT

reglsteraccounlarits bv.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben kennis genomen van de ‘opgave aflossingen obligatielening T’ per 21 april 2011 van
Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem teneinde te onderzoeken of de door de vennootschap uitge
geven ‘Obligatielening 1’ per 21 april is afgelost. Het bestuur van de vennootschap is verant

- - woordelijk voor de inhoud van de onderzochte stukken. Het is onze verantwoordelijkheid een
3 assurance-rapport te verstrekken.

Bij de ‘opgave aflossingen obligatielening 1’ is op 12 mei 2011 een controleverklaring afgegeven,
waarin wordt gçoordeeld dat de opgave in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is opge
steld.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot eontrole en beoordeling van histo
rische financiële informatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de vennootschap
‘Obligatielening 1’ per 21 april 2011 heeft afgelost.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze wefkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de door de vennootschap uit
gegeven ‘Obligatielening 1’ per 21 april 2011 is afgelost.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
obligatiehouders én de Autoriteit Financiële Markten) en kan derhalve niet voor andere doelein
den worden gebruikt.

Arnhem, 12mei2011

VWGNijhof
registeraecountants b.v.

W.vanderRijtRA wg.



KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie AS Assurance rapport en controleverklaring Opgave aflossingen obligatielening II per 31

december 2011



Meander 701 Postbus 60071 6800 JB Arnhem

vwgnijliofCentunon Vastgoed B.V.
T.a.v. de heer P. de Rijk registeraccountants bv.

Postbus 5085
6802 EB ARNHEM

Datum 1 februari 2012
Onze referentie aen16135/205.595
Behandeld door de heer A.Th. van Mullem
Betreft toestemming openbaannaking controleverklaring

Geachte heer De Rijk,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van het overzicht ‘opgave aflossingen obligatie
lening II’ voorzien van onze controleverklaring d.d. 1 februari 2012.

Tevens zenden wij u twee losse exemplaren van bovengenoemde controleverklaring. Wij beves
tigen u akkoord te gaan met het bijvoegen van deze verklaring bij de opgave aflossingen obliga
tielening II die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring wordt ver
strekt aan de Autoriteit Financiële Markten. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met de opgave aflossingen obligatielening II. Indien u de opgave aflossingen
obligatielening II en onze controleverklaring daarbij opneemt op Intemet, dient u te waarborgen
dat deze documenten goed zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afschei
ding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de documenten in niet-bewerkbare vorm als een afzon
derlijk bestand op te nemen. Wij verzoeken u vriendelijk bij publicatie op uw website de per
soonlijke handtekening onleesbaar te maken dan wel een ongetekend exemplaar te publiceren.

T (026) 36983001 F (026) 36983991 E-mail: infoarnhem~vwgnijhofnI 14k 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Le Arnhem onder
nummer 10020986



-2-

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

CD

0

Met vriendelijke groet, vwgnijhof
regisleraccountants bv.



Meander 701 Postbus 60071 6800 JB Arnhem

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

vwgnijhof
Aan: de directie van Centurion Vastgoed BV. registeraccountanls bv.

Opdracht
Wij hebben het bijgesloten overzicht ‘opgave aflossingen obligatielening II’ (hierna te noemen:
het overzicht) van Centurion Vastgoed BV. te Arnhem gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld
door het bestuur van de vennootschap.

3 Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van het overzicht. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordeljki-teid is het geven van een oordeel het overzicht op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn af
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan
merking die relevant is voor het opmaken van het overzicht door de vennootschap, gericht op het
opzetten van controlewerkzaaniheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectivi
teit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk
heid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Voor~
VWGNijhOt registeraCcoufltaflts bv.



0
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Oordeel
Naar ons oordeel is het overzicht ‘opgave aflossingen obligatielening’ per 31 december 2011 in
alle van materieel belang zijnde aspecten juist opgesteld..

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingslcring
Het overzicht van Centurion Vastgoed B.V. en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor de Autoriteit Financiële Markten en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Voor waarmerkfngsdoeleifldefl
VWGNijhof registeraccouritafltS bv.

—1FEB 012

ru~nitevoorpa~aaf



Meander 701 Postbus 60071 6800 JB Arnhem

ASSURANCE-RAPPORT . .

vwgnijliof
registeraccountants bv.Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben kennis genomen van de ‘opgave aflossingen obligatielening II’ per 31 december
2011 van Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem teneinde te onderzoeken of de door de vennoot
schap uitgegeven ‘Obligatielening II’ per 31 december 2011 is afgelost. Het bestuur van de ven
nootschap is verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzochte stukken. Het is onze verant
woordelij kheid een assurance-rapport te verstrekken.

Bij de ‘opgave aflossingen obligatielening II’ is op 1 februari 2012 een controleverklaring afge
geven, waarin wordt geoordeeld dat de opgave in alle van materieel belang zijnde aspecten juist
is opgesteld.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van histo
rische financiële informatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de vennootschap
‘Obligatielening II’ per 31 december 2011 heeft afgelost.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de door de vennootschap uit
gegeven ‘Obligatielening II’ per 31 december 2011 volledig is afgelost.

Overige aspecte eperking in et gebruik en verspreidingskring
Ons assur -rapport is uitsluit d bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
obligati ouders én de Autorit t Financiële Markten) en kan derhalve niet voor andere doelein
den



KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie A.6 Assurance rapporten (drie) en controleverklaring Opgave gronden Pacific Gardens 2

februari 2012



Meander 701 Postbus 60071 680038 Arnhem • •

vwgnijhofCenturion Vastgoed B.V.
T.a.v. de heer P. de Rijk reg~steraccounlants bv.

Postbus 5085
6802 EB ARNHEM

0 Datum 2 februari 2012
Onze referentje aen/6135/205.606
Behandeld door de beer A.Th. van Mullem
Betreft toestemming openbaarmaking controleverklaring

Geachte heer De Rijk,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van het overzicht ‘opgave gronden Pacific Gar
dens’ voorzien van onze controleverklaring d.d. 2 februari 2012.

Tevens zenden wij u twee losse exemplaren van bovengenoemde controleverklaring. Wij beves
tigen u akkoord te gaan met het bijvoegen van deze verklaring bij de opgave gronden Pacific
Gardens die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

0 Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze eontroleverklaring wordt verstrekt aan de Autoriteit Financiële Markten. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met de opgave gronden Pacific Gardens. Indien u de opgave gronden Pacific
Gardens en onze controleverklaring daarbij opneemt op Intemet, dient u te waarborgen dat deze
documenten goed zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de documenten in niet-hewerkbare vorm als een afzonderlijk be
stand op te nemen. Wij verzoeken u vriendelijk bij publicatie op uw website de persoonlijke
handtekening onleesbaar te maken dan wel een ongetekend exemplaar te publiceren.

T (026)36983001 F (026)36983991 E.mail: info.anlhem@vwgnijhofni HR 10020986

Op al onze diensten zijn van toepass,ng onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nummer 10020986



vwgnijhof
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

0



OogaveRronden PaciticGardenç

Nr. Vennootschap

CENTURION PROJECTS AND
DEVELOPMENT CPD SOCIEDAD

ANONIMA

THE AUTUMN PEARL OF COSTA

çZj 2 LINDA LLC UMITADA

THE AMARELO PEARL OF COSTA
LINDA LIC LIMITADA

3

THE AMARANTH PEARL OF COSTA
LINDA LIC LIMITADA

4

PACIFICSEASIDE CF~Y SOCIEDAD
ANONIMA

5

SOL Y LLUVIA DE GUANACASTE CR
SOCIEDAD ANÔNIMA

6

OndertekenTpt directie

Meander 251, 6825 MC Arnhem 1 Postbus 5085, 6802 EB Arnhem
T +31 (0)26 376 45 30 1 F +31 (0)26 376 34 55 1 KvK 08091309

www.centurionvastgoed.nI

CENTURION
VASTGOED

CENTtIRION PROJECTs AND DEVELOPkqEI4T CPP SOCIEDAD

Oprichtingsdatum Nummer Aandeelhouder Aandeel Geplaatst kapitaal Grond ID-number brutb ml

3 juni 2011 3-101-625693 R.F. Snijtsheuvel 50,00% CRC 5.000 nvt nyt

P. de Rijk 50,00% CRC 5.000 nvt nvt

nb 3-102-581431 CPD Ii) 100,00ê~ CRC 10.000 Pacitic Gardens 1 083413-F-000 49666

nb 3-102-581207 CPD (1) 100,00% CRC 10.000 Pacltic Gardens II 083410-F-000 25.658

nb 3-102-581217 CPD (1) 100,00% C~ 10.000 Pacific Gardens III D83411-F-000 46.098

nb 3-101-398078 CPD (1) 100,00% CRC 10.000 Pacific Gardens IV 163044-000 238.449

nb 3-101-335952 CPD (1) 100,00% CRC 10.000 Pacific Gardens IV 133b12.000 38.100

. Totaal project 397.971

2012

Voor wurmerklngsdoeléfriden
VWGNljhof registera000uflt4flts b.v.

-ZEEI
ruimte voor para&



Meander 70! Postbus 60071 680038 Arnhem

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

vwgnijhof
Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. registeraccountants bv.

Opdracht
Wij hebben het bijgesloten overzicht ‘opgave gronden Pacific Gardens’ (hierna te noemen: het
overzicht) van Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld
door het bestuur van de vennootschap.

0 Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van het overzicht. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel het overzicht op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn af
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.

Bij het maken van deze risico-insehattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan
merking die relevant is voor het opmaken van het overzicht door de vennootschap, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectivi
teit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk
heid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-infojmatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Voor waarmerkings eleinden
VWGNijhof registerac 0 ntants bv.

—2FEB. 212

nÈrftevoctpeiaal -..
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Oordeel
Naar ons oordeel is het overzicht ‘opgave gronden Pacific Gardens’ per 2 februari 2012 in alle
van materieel belang zijnde aspecten juist opgesteld..

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Het overzicht van Centurion Vastgoed BV. en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor de Autoriteit Financiële Markten en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Arnhem, 2 februari 2012

Voor waarmerkingsdoeleinden
VWGr’JIjhof registeracc,~)iritants b.v.

wimtevoorparaa~ 1



Meander 701 Postbus 60071 1 6800 JB Arnhem

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. ‘,1’ ‘i’1~ fl iji’i of
regkteraccountants bv.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben kennis genomen van de ‘opgave gronden Pacific Gardens’ per 2 februari 2012 van
Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem teneinde te onderzoeken wat de omvang is van de kavel
‘Pacific Garden T’. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de inhoud van de
onderzochte stukken. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport te verstrekken.

Bij de ‘opgave gronden Paciflc Gardens’ is op 2 februari 2012 een controleverklaring afgegeven,
waarin wordt geoordeeld dat de opgave in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is opge
steld.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van histo
rische financiële informatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de omvang van de
kavel ‘Pacific Garden 1’.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de omvang van de kavel ‘Pa
cific Garden T’ bruto 49.666 m2 bedraagt.

Toelichting
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de kavel ‘Pacific Garden T’ eigendom is van ‘The Au
tumn Peari of Costa Linda LLC Ltd’. De aandelen van deze vennootschap zijn volledig in handen
van Centurion Projects and Development CPD S.A.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
investeerders én de Autoriteit Financiële Markten) en kan derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

W.vanderRijtRA



Meander 70] Postbus 60071 680038 Arnhem

ASSURANCE-R4PPORT

Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. ‘~l \A’~n i j Ii o f
registeraccountants bv.Opdracht en verantwoordelijkheden

Wij hebben kennis genomen van de ‘opgave gronden Pacific Gardens’ per 2 februari 2012 van
Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem teneinde te onderzoeken wat de omvang is van de kavel
‘Pacific Garden II’. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de inhoud van de
onderzochte stukken. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport te verstrekken.

Bij de ‘opgave gronden Pacific Gardens’ is op 2 februari 2012 een controleverklaring afgegeven,
waarin wordt geoordeeld dat de opgave in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is opge
steld.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van histo
rische financiële informatie”. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de omvang van de
kavel ‘Pacific Garden II’.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de omvang van de kavel ‘Pa
cific Garden II’ bruto 25.658 m2 bedraagt.

Toelichting
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de kavel ‘Pacific Garden II’ eigendom is van ‘The Ama
relo Pearl of Costa Linda LLC Ltd’. De aandelen van deze vennootschap zijn volledig in handen
van Centurion Projects and Development CPD S.A.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
investeerders én de Autoriteit Financiële Markten) en kan derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
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ASSURÂNCE-R4PPORT

Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. ‘1\Al~fl ij 1 C) f
registeraccountants bv.Opdracht en verantwocirdelykheden

Wij hebben kennis genomen van de ‘opgave gronden Pacific Gardens’ per 2 februari 2012 van
Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem teneinde te onderzoeken wat de omvang is van de kavel
‘Pacifie Garden III’. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de inhoud van de
onderzochte stukken. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport te verstrekken.

Bij de ‘opgave gronden Pacifie Gardens’ is op 2 februari 2012 een controleverklaring afgegeven,
waarin wordt geoordeeld dat de opgave in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is opge
steld.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van histo
rische financiële informatie”, Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de omvang van de
kavel ‘Pacific Garden III’.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de omvang van de kavel ‘Pa
cific Garden III’ bruto 46.098 m2 bedraagt.

Toelichting
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de kavel ‘Pacific Garden III’ eigendom is van ‘The
Amaranth Pearl of Costa Linda LLC Ltd’. De aandelen van deze vennootschap zijn volledig in
handen van Centurion Projects and Development CPD S.A.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
investeerders én de Autoriteit Financiële Markten) en kan derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.



KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie A.7 Assurance rapport en controleverklaring Opgave aflossingen obligatielening III per 3
mei 2012
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VERTROUWELIJK
Centurion Vastgoed B.V
T.a.v. de heer P. de Rijk
Postbus 5085
6802 EB ARNHEM

Datum
Onze referentie
Behandeld door
Betreft

19juli 2012
bmu16135/218.544
de heer A.Th. van Mullem AA
toestemming openbaarmaking assurance-rapport

vwgnijliof
re8isleraccountanls bv.

0

Geachte heer De Rijk,

Hierbij ontvangt u 200 exemplaren van ons assurance-rapport inzake de “opgave aflossingen obli
gatielening III” per 3juli2012.

Wij bevestigen u ermee akicoord te gaan dat het afschrift van ons assurance-rapport wordt verstrekt
aan de (potentiële) obligatiehouders van Centurion Vastgoed B.V. en de Autoriteit Financiële
Markten. Indien u ons assurance-rapport opneemt op intemet, dient u te waarborgen dat dit docu
ment goed is afgescheiden van andere informatie op de intemetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld
plaatsvinden door het document in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen.
Wij verzoeken u vriendelijk bij publicatie op uw website de persoonlijke handtekening onleesbaar
te maken dan wel een ongetekend exemplaar te publiceren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

T (026)36983001 F (026) 36983991 E-mail: info.arnhem~vwgnijhofnl 1-IR 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder num
mer 10020986
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ASSURANCE-RAPPORT • ®

vwgrnjliof
Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. registeraccountants bv.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben kennis genomen van de ‘opgave aflossingen obligatielening III’ per 3 mei 2012 van
Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem teneinde te onderzoeken of de door de vennootschap uitge
geven ‘Obligatielening III’ per 3 mei 2012 is afgelost. Het bestuur van de vennootschap is ver

:Q antwoordelijk voor de inhoud van de onderzochte stukicen. Het is onze verantwoordelijkheid een
assurance-rapport te verstrekken.

Bij de ‘opgave aflossingen obligatielening III’ is op 19juli 2012 een controleverklaring afgege
ven, waarin wordt geoordeeld dat de opgave in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is
opgesteld.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van histo
rische financiële informatie”. Dienovereenicomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de vennootschap
‘Obligatielening III’ per 3 mei 2012 heefi afgelost.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

ED Conclusie
Op grond van onze werkzaan-iheden komen wij tot de conclusie dat de door de vennootschap uit
gegeven ‘Obligatielening III’ per 3 mei 2012 volledig is afgelost.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
obligatiehouders én de Autoriteit Financiële Markten) en kan derhalve niet voor andere doelein
den worden gebruikt.

Arnhem, 19 juf %~—--.

W9NI,j hof
( regi~hfçj~pcountants b.v~

De handtekening is door ons
onleesbaar gemaakt
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vwgni j~ i of
T.a.v. de heer P. de Rijk
Postbus 5085 registeraccountants bv.

6802 EB ARNHEM

ED Datum 19juli2012
Onze referentie bmu/6135/218.541
Behandeld door de heer A.Th. van Mullem AA
Betreft toestemming openbaarmaking controleverklaring

Geachte beer De Rijk,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van het overzicht ‘opgave aflossingen obligatie
lening III’ voorzien van onze controleverklaring d.d. 19juli 2012.

Tevens zenden wij u twee losse exemplaren van bovengenoemde controleverklaring. Wij beves
tigen u akkoord te gaan met het bijvoegen van deze verklaring bij de opgave aflossingen obliga
tielening III die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmericte exemplaar.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring wordt ver
strekt aan de Autoriteit Financiële Markten. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts
toegestaan tezamen met de opgave aflossingen obligatielening III. Indien u de opgave aflossingen
obligatielening III en onze controleverklaring daarbij opneemt op Intemet, dient u te waarborgen
dat deze documenten goed zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afschei
ding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de documenten in niet-bewerkbare vorm als een afzon
derlijk bestand op te nemen. Wij verzoeken u vriendelijk bij publicatie op uw website de per
soonlijke handtekening onleesbaar te maken dan wel een ongetekend exemplaar te publiceren.

T (026) 36983001 1’ (026) 36983991 E-mail: info.arnhem®vwgnijhof.nI HR 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voonvaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nummer 10020986
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

vwgnijnot
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Meander 70! Postbus 6007! 6800 JB Arnhem

CONTROLEVERJCJ.4AJIJNG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

vwgnijliof
Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V.

reglsteraccountants b.v.

Opdracht
Wij hebben het bijgesloten overzicht ‘opgave aflossingen obligatielening III’ (hierna te noemen:
het overzicht) van Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld
door het bestuur van de vennootschap.

C’~) Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van het overzicht. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel het overzicht op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn af
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat de enkelvoudige jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als

3 gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan
merking die relevant is voor het opmaken van het overzicht door de vennootschap, gericht op het
opzetten van controlewerkzaainheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectivi
teit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk
heid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Naar ons oordeel is het overzicht ‘opgave aflossingen obligatielening’ per 3 mei 2012 in alle van
materieel belang zijnde aspecten juist opgesteld..

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Het overzicht van Centurion Vastgoed B.V. en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor de Autoriteit Financiële Markten en kmmen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Arnhem, 19juli 2012

Voor waarmerkingsdoelØdn ~
VWGNijh0I regiteraocou b,v.

19JULI



KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie A.8 Assurance rapport en controleverklaring Opgave gronden Pacific Garden5 V per 21

mei 2013
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Meander 701 Postbus 60071 6800 JU Arnhem

VERTROUWELIJK
Centurion Vastgoed B.V.
T.a.v. de beer P. de Rijk
De La Reijstraat 9
6814 AD ARNHEM

Datum
Onze referentie

~ Behandeld door
Betreft

Geachte heer De Rijk,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van het overzicht ‘opgave gronden Pacific Gar
dens V’ voorzien van onze controleverkiaring d.d. 20juni 2013.

Tevens zenden wij u twee losse exemplaren van bovengenoemde controleverklaring. Wij beves
tigen u akicoord te gaan met het bijvoegen van deze verklaring bij de opgave gronden Pacific
Gardens V die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmericte exemplaar.

Wij bevestigen u ermee akicoord te gaan dat het afschrift van onze
strekt aan de Autoriteit Financiële Markten.

Wij vertro4ven erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

T (026) 36983001 F (026) 36983991 t-mail: info.arnhanl@vwgnijhof.nl ] HR 10020986

controleverklaring wordt ver—
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vwgnijliof
accQuntants en belastingadviseurs

20juni 2013
BmuI6 13 5/243.979
de heer A.Th. van Mullem AA
toestemming openbaarmaking controleverklaring

Met

V

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voonvaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ce Arnhem onder
nummer 10020986



CENFURION PROJECTS AND DEVELOPMENT CPD SOCIEDAD

Oocave gronden Pacific Gardens V

Nr. Vennootschap Oprichtingsdatum Nummer Aandeelhouder Aandeel Grond ID-number bruto mZ

CENTURION PR0iEC~S AND
DEVELOPMENT CPD SOCIEDAD

ANONIMA

P. de Rijk

TESSORO AT COCO’S LLC
LIMITADA

14 december 2012 3-102-625557 CPD (1) 100,00% PaciflcGardesisV 5-83412-F-000 191.706

Totaal 191.706

Ondertekening directie

Arnhem, 21mei2013

(directeur)

De la Reijstraat 9 1 6814 AD Arnhem 1 T 026 - 8200092
E-mail: info@centurionvastgoed.nl 1 KvK 08D91309

CENTURIO
VASTGOED

3juni2011 3-101-625693 R.F. Snijtsheuvel 50,00% nyt n%’t

50,00% nvt nvt

(directeur)

Voor waarmerkingsdoeleiriden
VWGNijhot registeraccountants bv.

20JUNI 413

ruimte voor paraat j....~

www.centurionvastgoed.nl



Meander 701 Postbus 60071 6800 JE Asnhcm

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

vwgnijhof
Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V.

registeraccountants b.v.

Opdracht
Wij hebben het bijgesloten overzicht ‘opgave gronden Pacific Gardens V’ (hierna te noemen: het
overzicht) van Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem gecontroleerd. Het overzicht is opgesteld
door het bestuur van de vennootschap.

~ZD Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van het overzicht. Het
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel het overzicht op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Ne
derlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn af
hankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan
merking die relevant is voor het opmaken van het overzicht door de vennootschap, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrulcking te brengen over de effectivi
teit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van
de geschilctheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk
heid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie -

van het algehele beeld van de enkelvoudige jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen eontrole-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



vwgnijhof

Oordeel
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Naar ons oordeel is het overzicht ‘opgave gronden Pacific Gardens
van materieel belang zijnde aspecten juist opgesteld.

V’ per 21 mei 2013 in alle

(9

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Het overzicht van Centurion Vastgoed B.V. en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend
bedoeld voor de Autoriteit Financiële Markten en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Arnhem, 20juni 2013



Meander 701 Pcstbus 60071 6800 JE Arnhem

VERTROUWELIJK
Centurion Vastgoed BV.
T.a.v. de heer P. de Rijk
De La Reijstraat 9
6814 AD ARNHEM

Datum
Onze refercutie
Behandeld door
Betreft

20juni2013
Bmu/61351243.976
de heer A.Th. van Mullem AA
toestemming openbaarmaking assuranee-rapport

2 (Ç~~Fvoz kxu~ ~Jsa2kd~
tceskh~n~

jur’J ‘2C ~3
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Geachte heerDe Rijk,

Hierbij ontvangt u 25 exemplaren van ons assurance-rapport inzake de “opgave gronden Pacific
Gardens V” per 20juni 2013.

Wij bevestigen u ermee aldcoord te gaan dat het afschrift van ons assurance-rapport wordt verstrekt
aan de (potentiële) beleggers van Centurion Vastgoed B .V. en de Autoriteit Financiële Markten.
Indien u ons assurance-rapport opneemt op internet, dient u te waarborgen dat dit document goed is
afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden
door het document in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen. Wij verzoe
ken u vriendelijk bij publicatie op uw website de persoonlijke handtekening onleesbaar te maken
dan wel een ongetekend exemplaar te publiceren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

T (026) 3698300 F (026) 3698399j E-mail: info.amhem~nvgnijhoEnl 1-IR 10020986

vwgnijliof
accountants en belastingadviseurs

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder num
mer 10020986



Meander 701 Postbus 60071 6800 JE Arnhem

ASSURANCE-RAPPORT

Aan: de directie van Centurion Vastgoed B.V. ‘V’ VV~fl ‘1 ii 1 0 f
registeraccountants bv.Opdracht en verantwoordelijkheden

Wij hebben kennis genomen van de ‘opgave gronden Pacifie Gardens V’ per 21 mei 2013 van
Centurion Vastgoed B.V. te Arnhem teneinde te onderzoeken wat de omvang is van de kavel
‘Pacilic Garden V’. Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de inhoud van de
onderzochte stukicen. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport te verstrekken.

[)~) Bij de ‘opgave gronden Pacific Gardens V’ is op 20 juni 2013 een controleverklaring afgegeven,
waarin wordt geoordeeld dat de opgave in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is opge
steld.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Stan
daard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van histo
rische financiële informatie”. Dienovereenlcomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen
en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de omvang van de
kavel ‘Paeifie Garden V’.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de omvang van de kavel ‘Pa
cificGardenV’ bruto 191.706 m2 bedraagt.

Toelichting
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de kavel ‘Paeific Garden V’ eigendom is van ‘Tessoro
At Cocos LLC Ltd’. De aandelen van deze vennootschap zijn volledig in handen van Centurion
Projects and Development CPD S.A.

Overige aspecten - beperking in het gebruik en verspreidingskring
Ons assurance-rapport is uitsluitend bedoeld voor een specifieke gebruikersgroep (de (potentiële)
investeerders én de Autoriteit Financiële Markten) en kan derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

Arnhem, 20 u

~cË~b.v.



KEIJSER VAN DER VELDEN
advocaten

Productie AS Rapport van feitelijke bevindingen inzake ‘overzicht onroerend goed in eigendom’

d.d. 17 maart 2014 en toestemming openbaarmaking rapport



Meander 701 Posibus 6007! 6800 JB Arnhem

VERTROUWELIJK
Centurion Vastgoed B.V.
T.a.v. de heer R.F. Snijtsheuvel
De La Reijstraat 9
6814 AD ARNHEM

vwgnijliof
reg~steraccountants bv.

0

Datum
Onze referentie
Behandeld door
Betreft

21 maart2014
aen/6 135/264.460
de heer A.Th. van Mullem AA
toestemming openbaarmaking rapport van feitelijke bevindingen inzake
‘overzicht onroerend goed in eigendom’

Geachte heer Snijtsheuvel,

Hierbij ontvangt u, in drievoud, een gewaarmerkt exemplaar van het rapport van feitelijke
bevindingen inzake ‘overzicht onroerend goed in eigendom’ d.d. 17 maart 2014 alsmede de
bijlage.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van ons rapport van feitelijke bevin
dingen inzake ‘overzicht onroerend goed in eigendom’ zonder persoonlijke handtekening van
bij gaande - door ons gewaarmerkte - stukken, openbaar wordt gemaakt. Indien u de stukken
opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de stuicken goed zijn afgescheiden van andere
informatie op de Intemet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de stukken in
niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op
te nemen indien de lezer de stukken verlaat.

Wij bevestigen u ermee alckoord te gaan dat het afschrift van ons rapport van feitelijke bevin
dingen inzake ‘overzicht onroerend goed in eigendom’ wordt verstrekt aan de Autoriteit Fi
nanciële Markten en de beleggers.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

0

T (026) 3698300j 1’ (026) 3698399 E-mail: info.arnhem@vwgnjjhofnl HR 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd hij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nummer 10020986



Meander 701 i Postbus 60071 1 680038 Arnhem

Aan: Centurion Vastgoed B.V.

vwgnijliof
registeraccountants b.v.

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE ‘OVERZICHT ONROEREND
GOED IN EIGENDOM’

Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het door ons ge

Q waarmerkte ‘Overzicht onroerend goed in eigendom’ (verder: ‘het overzicht’) van Centurion Vastgoed B.V. zoals omschreven in onze opdrachtbrief van 21 januari 2014. Deze rapportage bevat de
uitkomsten van deze werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat
indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelings
opdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die
voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 4400, “Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie”.

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is
het verrichten van die werkzaamheden die wij met de directie van Centurion Vastgoed B.V. zijn

__ overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag

doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden, betekent dit
dat op het in het overzicht opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is
toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rap
portage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van het in het overzicht op
genomen cijfermateriaal en toelichtingen daarop.

Beschrijving uitgevoerde specjfieke werkzaamheden
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

1. Wij hebben vastgesteld welke juridisch adviseur de belangen van Centurion’ te Costa
Rica behartigt. Wij hebben tevens (zelfstandig) onderzoek gedaan naar de integriteit e.q.
betrouwbaarheid van de juridisch adviseur van Centurion te Costa Rica.

Voor waarmerklngsdoeleln~pn
VWGNijhot regjsteraccountaijtç bv.Met ‘Centurion’ wordt Centunon Vastgoed 11V. dan wel een van de aan Centuri n Vastgoed B.V. gelieerde (Cblta

Ricaanse) vennootschappen bedoeld. 1 i w~ï ~)4
T (026)36983001 F (026)36983991 E-mail: info.amhem@vwgnijhofnl HR 10020986

Op al onze diensten zijn van toepassing onze algemene voonvaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kas~um..
mer 10020986
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2. Wij hebben kennisgenomen van het ‘Overzicht onroerend goed in eigendom’.

3. Wij hebben zelfstandig onderzoek gedaan naar het onroerend goed dat Centurion op dit
moment in eigendom heeft en daarbij onderzocht of Centurion daadwerkelijk als eigenaar
staat ingeschreven in het kadaster.

4. Wij hebben het onroerend goed dat Centurion in eigendom heeft ter plaatse geïnspecteerd.

Beschrijving van de feitelijke bevindingen
1. Wij hebben onze werkzaamheden in Costa Rica verricht van dinsdag 28januari 2014 tot en

met vrijdag 31 januari 2014.

2. Wij hebben vastgesteld dat Centurion in Costa Rica haar juridische en organisatorische za
ken laat regelen door Montej o & Associates, een advocaten- en notariskantoor dat reeds in
1987 is opgericht. De dienstverlening van Montejo & Associates richt zich met name op

D (advisering rondom) onroerend goed transacties. Montejo & Associates heeft reeds tien
jaar ervaring met onroerend goed transacties in de Costa Ricaanse provincie Guanacaste.

3. Tijdens het bezoek aan Costa Rica hebben wij diverse malen gesproken met de heer A.
(Andres) Montejo. De heer Montejo is als jurist (tevens algemeen directeur) verbonden aan
Montejo & Associates. Aan de hand van een geldig identiteitsbewijs hebben wij zelfstandig
de identiteit van de heer Montejo vastgesteld. Wij hebben aan de hand van dc ‘lawyers re
gistration’ vastgesteld dat de heer Montejo is ingeschreven als advocaat. Wij hebben tevens
aan de hand van de ‘notary registration’ vastgesteld dat de heer Montejo is ingeschreven
als notaris. Wij hebben tenslotte vastgesteld dat de heer Montej o als hoogleraar verbonden
is aan de Universiteit van San Jose. Tijdens ons verblijf in Costa Rica hebben wij op een
werkdag van de heer Montej o een bezoek gebracht aan deze universiteit en hebben we ons
laten informeren over het Costa Ricaanse systeem inzake vastgoedtransacties en registreren
van eigendom betreffende vennootschappen en onroerend goed.

4 Op verzoek hebben wij een ‘Verklaring van goed gedrag’ van de heer Montejo ontvangen.
Tevens hebben wij zelfstandig (intemet-)onderzoek naar de integriteit e.q. betrouwbaarheid

3 van de heer Montejo gedaan. Uit ons (intemet-) onderzoek is ons niets gebleken op basiswaarvan wij zouden moeten concluderen dat de heer Montejo niet integer c.q. betrouwbaar
is. Gelet op deze bevindingen hechten wij derhalve waarde aan alle informatie en docu
menten die ons tijdens ons bezoek aan Costa Rica door de heer Montejo is verstrekt.

5. Alle documenten die wij tijdens ons bezoek aan Costa Rica hebben ingezien, zijn voor ons
vertaald vanuit het Spaans naar het Nederlands. Wij hebben vastgesteld dat de desbetref
fende documenten zijn vertaald door een officieel vertaalster van het Ministerie van Bui
tenlandse zaken van Costa Rica. Wij hechten derhalve waarde aan de aan ons verstrekte
vertaalde documenten.

*or waarmerkingsdoeleinden
VWGN~hof regTsteraocou7~nts b.v.

wimtevovparasf
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6. Wij hebben met behulp van het originele aandeelhoudersregister vastgesteld dat Centurion
Vastgoed B.V. enig aandeelhouder is van Centurion Projeets & Development CPD S.A.
Wij hebben aan de hand van een door de notaris opgesteld document vastgesteld dat Centu
non Proj eets & Development CPD S .A. enig aandeelhouder is van meerdere (Idein-)doch
tervennootschappen, waarin onroerend goed is ondergebracht. Het onroerend goed dat is
ondergebracht in deze (klein-)dochtervennootschappen is gelegen op het project ‘Pacific
Gardens’.

7. Het ‘Overzicht onroerend goed in eigendom’ is als bijlage bij dit rapport gevoegd. Aan de
hand van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat Pacific Gardens II uit 8 kavels be
staat en dat Pacitic Gardens III uit 29 kavels bestaat. Wij hebben vastgesteld dat alle kavels
van Pacific Gardens IT en III zijn ondergebracht in projectvennootschappen (limitada’s).
Wij hebben aan de hand van door de notaris opgestelde verklaringen vervolgens vastge
steld dat Centurion enig aandeelhouder is van de desbetreffende projectvennootschappen.
De notaris heeft bij het opstellen van de desbetreffende verklaringen gebruik gemaakt van

D het ‘Register van Rechtspersonen’ en het ‘Register van Aandeelhouders Boek Nummer
Een’ (aandeelhoudersregister). De notaris heeft ten aanzien van het aandeelhoudersregister
vastgesteld dat dit adequaat is bijgewerkt.

8. Op het overzicht staan per projectvennootschap de kadastrale gegevens (kadastraal num
mer van de vennootschap, kadastraal nummer van de kavel en omvang van de kavel) en het
type woning, dat (volgens de huidige proj ectplanning) op de desbetreffende kavel zal wor
den gebouwd, vermeld. Wij hebben aan de hand van kadastrale uittreksels vastgesteld dat
alle tot Pacific Gardens II behorende kavels (8 kavels) eigendom zijn van de desbetreffende
projectvennootschap van Centurion. Tevens hebben wij aan de hand van de kadastrale ge
gevens vastgesteld dat alle tot Pacific Gardens III behorende kavels (29 kavels) eigendom
zijn van de desbetreffende projecrvennootschap van Centurion.

9. Zoals bovenstaand reeds vermeld hebben wij vastgesteld dat Centurion 8 kavels (project-
vennootschappen) in Pacific Gardens II en 29 kavels (projectvennootschappen) in Pacific
Gardens Til in eigendom heeft. Uit het overzicht van de notaris blijkt dat de totale omvang
van Pacific Gardens II en Pacific Gardens III respectievelijk 23.398 m2 en 5.264 m2 be
draagt. Wij hebben vastgesteld dat de omvang van de 37 kavels die vermeld staan op het
overzicht, overeenstemmen met de omvang van de kavels zoals deze blijkt uit het kadaster.

10. Aan de hand van het overzicht hebben wij willekeurig zes kavels uit Pacific Gardens IT en
Pacific Gardens III geselecteerd. Het betreft hier de kavels die zijn onderbracht in de pro
jectvennootschappen Red Valerian of Pacific Tuinen Ltd. (P0 III), Everlasting Night of
Pacific Tuinen Ltd. (PG III), My Lovely Memories of Pacific Tuinen Ltd. (P0 III), Silver
Eyed Dragonfly of Pacitic Tuinen Ltd. (P0 III), Starfish and Sea Shells of Pacific Tuinen
Ltd. en The Beautiful Sealife of Pacific Tuinen Ltd.. Vervolgens hebben wij bij het kadas
ter een plattegrond van de desbetreffende kavel opgevraagd.

Voor waarmeridngsd4olnden
VWGNIjhOf registeracc7ujitants b,v.
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11. Met behulp van de plattegronden uit het kadaster hebben wij door middel van een waarne
ming ter plaatse vastgesteld dat de kavels daadwerkelijk overeenkomen met de kadastrale
gegevens. Hiertoe zijn wij per auto rondgeleid op het project door de projectleider aan de
hand van een gedetailleerde plattegrond dat overeenkomt met de kadastrale tekening. Wij
hebben tevens vastgesteld dat de kavels in Pacific Gardens II en Pacific Gardens III voor
zien zijn van kleine nummerbordjes met daarop een uniek (intern) kavelnummer.

12. Wij hebben aan de hand van een door de notaris opgesteld document vastgesteld dat Ccntu
non de aandelen van Guanabreeze Investments Ltd. in haar bezit heeft. In deze vennoot
schap is de modelwoning ondergebracht, die Centurion op het project ‘Pacific Gardens’
heeft gebouwd. Met behulp van de kadastrale gegevens alsmede een overzichtsplattegrond
van het project hebben wij door middel van een waarneming ter plaatse het bestaan van de
modelwoning vastgesteld. Wij hebben een rondleiding in de modelwoning gehad.

13. Wij hebben aan de hand van een uittreksel uit het Nationaal Kadaster van Costa Rica vast
gesteld dat Pacific Seaside City S.A. een kavel ter grootte van 276.549 m2 in eigendom
heeft. Centunion heeft deze kavel de projectnaam ‘Pacific Gardens IV’ gegeven. Met be
hulp van de kadastrale gegevens alsmede een overzichtsplattegrond van het project hebben
wij door middel van waarneming ter plaatse het bestaan van deze kavel vastgesteld. Wij
hebben ter plaatse vastgesteld dat Centurion reeds is gestart met de herverkaveling van Pa
cific Gardens IV.

14. Wij hebben aan de hand van een door de notaris opgesteld document vastgesteld dat Centu
non enig aandeelhouder is van Pacific Seaside City Sociedad Anonima. De notaris heeft bij
het opstellen van het desbetreffende document gebruik gemaakt van het ‘Register van
Rechtspersonen’ en het ‘Register van Aandeelhouders Boek Nummer Een’ (aandeelhou
dersregister). De notaris heeft ten aanzien van het aandcelhoudersregister vastgesteld dat
dit adequaat is bijgewerkt.

15. Wij hebben aan de hand van een uittreksel uit het Nationaal Kadaster van Costa Rica vast
gesteld dat Tessoro at Coco’s LLC Ltd. een kavel ter grootte van 191.706 m2 in eigendom
heeft. Centurion heeft deze kavel de projectnaam ‘Pacific Gardens V’ gegeven. Met behulp

C) van de kadastrale gegevens alsmede een overzichtsplattegrond van het project hebben wijdoor middel van waarneming ter plaatse het bestaan van deze kavel vastgesteld.

16. Wij hebben aan de hand van een door de notaris opgesteld document vastgesteld dat Centu
non enig aandeelhouder is van Tessoro at Coco’s LLC Limitada. De notaris heeft bij het
opstellen van het desbetreffende document gebruik gemaakt van het ‘Register van Rechts
personen’ en het ‘Register van Aandeelhouders Boek Nummer Een’ (aandeelhoudcrsregis
ter). De notaris heeft ten aanzien van het aandeelhoudersregister vastgesteld dat dit ade
quaat is bijgewerkt.

17. Wij hebben projectvergaderingen bijgewoond over de begroting inzake de te bouwen vast
goed, waarbij ondermeer vertegenwoordigers aanwezig waren van het externe projectma
nagementbureau, de architect en van de ‘owners representatives’, die namens Centurion
controle uitoefenen op de bouwprocessen.

r *orwaarmerkingsdoelojnaonVWGNijhof re~lsteraccouyfP~J1ts b.v.

iia L
ruimte voor oanst



ZZZZZEEL vwgnijliot

0

0

-5-

18. Wij hebben een projectvergadering bijgewoond inzake de inrichting van de nieuwe mo
delwoning, waarbij ondermeer vertegenwoordigers aanwezig waren van het externe interi
eur designbureau alsmede de onder punt 17 genoemde vertegenwoordigers.

19. Wij hebben vastgesteld dat de nieuwe modelwoning in aanbouw is. Tevens waren tijdens
de inspectie vertegenwoordigers aanwezig van onder punt 17 genoemde organisaties als
mede de eigenaar van de bouworganisatie.

Overige aspecten - beperking in verspreidingskring en het gebruik
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor de Autoriteit Financiële Markten en de beleggers aan
gezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist
kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan anderen te verstrekken
zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf

Arnhem, 17maart2014

Voor waarmerlçingsd Inden
VWGNijhof registerac n anto b.v.
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