CORENDON OBLIGATIEPROGRAMMA

Bouw mee aan
nieuwe Marble Hotels
“Voor, door en met onze klanten bouwen we aan
onze eigen hotelketen Marble Hotels & Resorts”

Let op!
€

U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

HALLO. HIER COR & DON.
VAN CORENDON.

CORENDON
OBLIGATIELENING

Veel bedrijven zijn bezig met alternatieve vormen van financiering.
Denk aan crowdfunding en obligatieleningen. En mensen zoeken
naar manieren om spaargeld nuttiger in te zetten. Een Corendon
Obligatie is een manier om uw spaargeld nét iets meer te laten
renderen dan bij een gewone spaarrekening.

✔ De totale omvang van
de uitgifte van Corendon
Obligatielening is maximaal
€ 4.999.000

Het Corendon Obligatieprogramma is voor ons een manier om
Marble hotels - zoals het Stella Maris Hotel op Ibiza - zo goed
mogelijk voor u te ontwikkelen. Zo groeien we het liefst en zo
hebben we dat altijd gedaan: Voor, door en met onze klanten.
Want als we dan toch rente moeten betalen, dan doen we dat
liever aan onze klanten dan aan de bank.

Met vriendelijke groeten,
Cor & Don

Een rekenvoorbeeld:
U leent ons € 2.500, u krijgt elk jaar 4% rente.
Na 5 jaar krijgt u uw inleg terug en heeft u in totaal
€ 500 rente ontvangen.

✔ Slechts 2.059 Corendon
Obligaties beschikbaar
✔ Inschrijven voor de Corendon
Obligaties kan van maandag
2 oktober t/m donderdag
30 november 2017
✔ Deelname vanaf € 2.500
✔ 4% rente
✔ Looptijd 5 jaar
✔ Eenvoudig aankopen
met iDEAL via
www.corendon.nl/obligaties
✔ Stichting Obligatiehoudersbelangen houdt toezicht op
de uitgifte en behartigt de
collectieve belangen van
obligatiehouders

Meer weten?
Beleggen in financiële producten is niet zonder
risico’s. Deze risico’s hebben we beschreven in
het prospectus. Lees het prospectus voordat
u een besluit neemt om in te schrijven. Het
prospectus en andere documentatie vindt u op
onze website. Ga naar:

www.corendon.nl/obligaties

“Een Corendon Obligatie is een manier om
uw spaargeld nét iets meer te laten renderen”

Doet u ook met ons mee?
Inschrijven op de Corendon Obligaties kan van
maandag 2 oktober t/m donderdag 30 november 2017

www.corendon.nl/obligaties

