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Investeringspropositie
De investeerder participeert middels een deel-
neming in Fairmount Sherpa CV in de bouw en
de exploitatie van een zeer moderne oceaan-
sleper met speciale voorzieningen voor
ankerbehandeling. Het schip, ontworpen door
Vuyk Kenton Engineers onderdeel van de
Nederlandse Central Industry Group, wordt
gebouwd door de President Marine PTE LTD te
Singapore. De verwachte oplevering vindt plaats
in september 2004.

Het schip is 75 meter lang en 18 meter breed.
Met een motorvermogen van 13.000 pk behoort
AHT1 Fairmount Sherpa tot de sterkste
oceaanslepers ter wereld. Direct na oplevering
wordt het schip voor een periode van tien jaar
gecharterd door Fairmount Marine BV, gevestigd
in Rotterdam. AHT Fairmount Sherpa wordt
wereldwijd ingezet in de sleep- en bergingsvaart. 

Fairmount Marine BV heeft een éénmalige
koopoptie bedongen om het schip, vijf jaar na
oplevering, tegen een vastgestelde prijs te
verwerven. De verwachte looptijd van het fonds
bedraagt daardoor zes jaar en vier maanden.

Commanditaire vennootschap
De beherend vennoot, Fairmount Sherpa BV en
de Participanten vormen samen Fairmount
sherpa CV. Het doel van deze investering is het
realiseren van winst uit exploitatie en verkoop

van AHT Fairmount Sherpa. Door de gekozen
structuur is het maximale risico voor de
Participanten beperkt tot de hoogte van het door
hen ingebrachte commanditaire kapitaal. Door de
open structuur van de CV zijn de Participaties
binnen deze CV, gedurende de looptijd van de
onderneming, vrij overdraagbaar. 

Rendement
Het rendement wordt behaald door exploitatie-
resultaat en verkoopopbrengst. Al vanaf het
eerste exploitatiejaar is een rendementsuitkering
geprognosticeerd van 12%2, oplopend tot 20%
vanaf 2007. Gepland is deze jaarlijkse rende-
mentsuitkeringen in vier gelijke deeltermijnen 
uit te keren. Het gemiddeld geprognosticeerde
totaalrendement bedraagt 17,233 per jaar. 
Naast de kwartaaluitkeringen wordt jaarlijks 
USD 1.000.000 van de exploitatieopbrengst aan-
gewend voor het aflossen van de hypothecaire
geldlening. 

Deelname 
Voor deelname zijn 42 Participaties van 
USD 100.000 en één Participatie van USD 
75.000 beschikbaar. De inschrijvingstermijn staat
open tot 30 mei 2003. Na ontvangst van uw
inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging
over uw definitieve deelname. Tevens ontvangt 
u een factuur met instructies voor betaling van
het deelnamebedrag. 

1. Samenvatting 
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1 Anchor handling Tug
2 De weergegeven rendementsuitkering is op jaarbasis. Het schip is in 2004 drie maanden in de vaart voor de CV.
3 Gemiddeld jaarlijks, enkelvoudig, prognoserendement. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.



Het schip
AHT Fairmount Sherpa is een zeer goede
zeesleper met ankerbehandelingscapaciteiten,
die tevens is uitgerust met pompen voor
brandbestrijding, waardoor het schip ook
geschikt is voor rampenbestrijding. Het schip 
is uitgerust met vier hoofdmotoren met een totaal
vermogen van 13.000 pk en heeft een paaltrek-
kracht van 160 ton. Samen met de reeds in gang
gezette ISO 14001 milieucertificering voor het
schip, Fairmount Marine als operator en 
MPC Steamship als manager, zal AHT Fairmount
Sherpa één van de modernste schepen in de
wereldwijde vloot van zeeslepers zijn en in het
topsegment van de markt ingezet kunnen
worden.

Verkoop
In de verkoop van AHT Fairmount Sherpa is na
vijf exploitatiejaren voorzien middels de overeen-
gekomen verkoopoptie met Fairmount Marine BV.
De verwachte looptijd van het fonds bedraagt zes
jaar en vier maanden. Volgens de prognoses
bedraagt het exploitatierendement 13,42% en het
rendement uit verkoopopbrengst 3,81%. 
Het totale rendement bedraagt hiermee 17,23%
per jaar.

De markt
In de sleep- en bergingsmarkt is Nederland van
oudsher een belangrijke marktpartij.
Tegenwoordig zijn naast kundigheid en ervaring,
een degelijk beleid voor personeel, gezondheid,
milieu en veiligheid basiselementen voor
succesvol opereren.

Belangrijke opdrachtgevers zijn de olie- en
offshore-industrie die modern materieel en
kundige, toegewijde mensen eisen. Primair zal
het schip worden ingezet voor sleep- en
bergingswerkzaamheden en het uitbrengen van
de ankers op locatie.
Opdrachten worden reeds ver van tevoren
vergeven omdat de opdrachtgevers de werk-
zaamheden in detail willen voorbereiden. Ook 
de AHT Fairmount Sherpa wordt nu al gecon-
tracteerd voor werkzaamheden die pas na
oplevering in 2004 moeten worden uitgevoerd.
Belangrijke parameters van de markt zijn de
groeiende behoefte aan zorgvuldige en langjarige
planning en een toenemende vraag naar
topkwaliteit van mens en materieel. De schaarse
combinatie van een nieuw en veilig schip, met
een modern georganiseerde rederij maken de
AHT Fairmount Sherpa zeer concurrerend in
deze branche.
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• Juridische structuur Commanditaire vennootschap 

• Vennoten Maximaal 42 Participanten

• Participatie Vanaf USD 100.000 (exclusief 3% emissiekosten)

• Eigen vermogen USD 4.300.000

• Hypothecaire geldlening USD 10.700.000, verstrekt door de Commerzbank NV te Amsterdam

• Totale fondsinvestering USD 15.000.000

• Investeringsobject Nieuw te bouwen 75 meter lange oceaansleepboot

• Rendement Prognoserendement 17,23%

Tabel 1.1  Kerngegevens Fairmount Sherpa CV



De vloot
De vloot is met een gemiddelde leeftijd van 
20 jaar sterk verouderd: meer dan de helft van 
de oceaanslepers is gebouwd vóór 1980 en sinds
1990 zijn er slechts vijf nieuwbouw schepen
afgeleverd. Oceaanslepers die ouder zijn dan 
30 jaar worden nog steeds wereldwijd ingezet.
De toenemende activiteiten in de offshore-
industrie, gecombineerd met strengere
regelgeving en hogere kwaliteitseisen van
opdrachtgevers leiden tot een marktsituatie
waarin een sterk stijgende vraag naar moderne
schepen is waar te nemen. Wereldwijd zijn er in
dit scheepssegment op dit moment slechts
achttien schepen met een trekkracht van meer
dan 150 ton.

Risico’s
Fairmount Sherpa CV is een hoogrenderend
scheepsfonds. Dit fonds kent kansen en risico’s.
Door een reeks maatregelen, zijn de risico’s
zoveel mogelijk beheersbaar gemaakt. Middels
een 10-jarige time charterovereenkomst (tot
2014) zijn de inkomsten gedurende de verwachte
fondslooptijd stabiel. In de verkoop is voorzien
doordat Fairmount Marine BV, vijf jaar na
oplevering, een éénmalige koopoptie heeft
bedongen het schip tegen een vastgestelde prijs
van USD 10.567.500 te verwerven. De operatio-
nele kosten zijn voorzichtig begroot en
geïndexeerd met 4% stijging per jaar. Als
rekenrente wordt 4% gehanteerd. Het maximale
financiële risico voor de Participanten is in alle
gevallen begrensd tot het deelnamebedrag.

Structuur & fiscaliteit
Fairmount Sherpa CV wordt aangemerkt als 
een open CV. Dit heeft tot gevolg dat de
belastingheffing op het niveau van de CV
plaatsvindt. De individuele Participant betaalt
noch belasting over de winstuitkeringen, noch

over de verkoopopbrengst. Aangezien het fonds
gebruik maakt van de mogelijkheid om te
opteren voor tonnagebelasting hoeft er als gevolg
van de netto tonnage van AHT Fairmount Sherpa
geen tonnagebelasting te worden afgedragen. In
het huidige fiscale stelsel wordt de Participatie in
beginsel tot het vermogen in Box III gerekend.
Door deze gekozen structuur is het tevens
mogelijk om in meer dan drie scheepsfondsen 
te investeren, zonder dat er negatieve fiscale
consequenties uit voortvloeien voor deelnemingen
in eerdere scheepsfondsen.

Groningen, 17 april 2003
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MPC Capital is aanbieder van innovatieve,
hoogrenderende beleggingsproducten. 
MPC Capital NV is in 1998 opgericht door MPC
Capital AG met als doel haar hoogwaardige
investeringen ook voor Nederlandse beleggers
toegankelijk te maken. Sinds 26 september 2000
is de onderneming aan de beurzen van Frankfurt
en Hamburg genoteerd en actief met vestigingen
in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland.

Scheepvaartinvesteringen van MPC Capital
kenmerken zich door een strikte kwaliteits-
filosofie en conservatieve calculaties. Tot op
heden zijn er in totaal 83 scheepvaartprojecten
gesyndiceerd met een geïnvesteerd volume van
EUR 2,8 miljard. Daarmee is MPC Capital ook in
2002 weer één van de grootste bankonafhanke-
lijke emissiehuizen voor scheepvaartdeel-
nemingen in Europa. 

De MPC groep is niet alleen een financiële
dienstverlener, maar beschikt tevens over de
kennis en ervaring van MPC Marine, een
zusterbedrijf van MPC Capital. Als technisch
dienstverlener is de organisatie van MPC Marine
volledig ingericht om op productniveau te
assisteren bij scheepsontwerp en scheeps-
constructie. MPC Marine heeft meer dan 180
scheepsbouwprojecten geïnitieerd en is in meer
dan 20 landen actief op scheepswerven voor
internationale opdrachtgevers en scheeps-
eigenaren. 

MPC Capital is statutair gevestigd te Huizen en
kantoorhoudende te Hilversum en onder
nummer 32067248 ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken van Gooi- en Eemland te Hilversum. 

2. MPC Capital 
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Het kantoor van M
PC Capital AG in Ham

burg

Het kantoor van M
PC Capital in Hilversum



In de sleep- en bergingsmarkt is Nederland van
oudsher een belangrijke marktpartij. Veel
heroïsche en tot de verbeelding sprekende
verhalen zijn daarvan bekend. Met het in de vaart
nemen van de AHT Fairmount Sherpa wordt een
nieuw Hollands hoofdstuk aan dit boek toege-
voegd. Ondertussen is de markt echter veranderd.
Vroeger ging het om snelheid van handelen,
gecombineerd met kundigheid en ervaring. 

Nu gaat het om organisatie, milieu en veiligheid,
gecombineerd met kundigheid en ervaring.
Zonder de nodige certificaten, waaronder ISM,
ISO 9000-2000, ISO 14001 en OHSAS 18000, speelt
ook de meest ervaren schipper geen rol van
betekenis meer in deze markt. Belangrijke
opdrachtgevers als de olie- en offshore-industrie
eisen modern materieel en kundige, toegewijde
mensen.

AHT Fairmount Sherpa opereert in het top-
segment van de markt voor oceaansleepvaart. 
Dit marktsegment kenmerkt zich door een
verwachte groei in de eerstvolgende drie tot vijf
jaar waarin de beschikbaarheid van geschikte
schepen achterblijft bij de vraag. Wereldwijd zijn
er slechts een beperkt aantal schepen inzetbaar
voor commerciële oceaansleepvaart, hetgeen
naar verwachting stijgende huren en bezettings-
graden voor moderne tonnage tot gevolg heeft.

3.1 Werkgebied AHT Fairmount
Sherpa

AHT Fairmount Sherpa kan voor verscheidene
doeleinden ingezet worden. Primair zal het schip
opereren in de volgende markten:
➤ Het over lange afstand slepen van zware 

objecten met een zeer hoge waarde zoals
boorplatforms, FSO’s en FPSO’s. De FSO en
FPSO staan respectievelijk voor ‘Floating
Storage and Off Loading vessel’ en ‘Floating
Production Storage and Off loading vessel. Dit
zijn grote opslagschepen waar, vanuit de
oliebron, olie in wordt gepompt, die later door
shuttle tankers wordt opgehaald.

➤ Ankerbehandeling, ofwel het uitbrengen van
de ankers van het gesleepte object op de
plaats van bestemming. Hiervoor is het schip
uitgerust met een rol in het achterschip
waarover de ankers naar binnen worden
getrokken.

➤ Transport van zeer zware lading op al of niet
afzinkbare pontons.

Secundair kan het schip worden ingezet voor:
➤ Bergingswerkzaamheden
➤ Slepen van kleinere minder waardevolle

objecten

3.2 Offshore industrie verwacht 
een snelle groei

Reeds ver van tevoren worden genoemde
opdrachten vergeven. Reden daarvoor zijn de
opdrachtgevers die de werkzaamheden in detail
willen voorbereiden, teneinde gedurende de
sleep géén verrassingen mee te maken. Ook de
AHT Fairmount Sherpa wordt nu reeds gecon-
tracteerd voor werkzaamheden die pas na
oplevering in 2004 moeten worden uitgevoerd.

3. De markt 
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Belangrijkste parameters van de markt zijn de
groeiende behoefte aan zorgvuldige en langjarige
planning en een toenemende vraag naar
topkwaliteit van mens en materieel. De schaarse
combinatie van een nieuw en veilig schip, met
een modern georganiseerde rederij maken de
AHT Fairmount Sherpa zeer concurrerend in
deze branche.
Een aanzienlijke groei wordt verwacht in de
offshore industrie. Het zoeken naar energie
breidt zich uit naar dieper water, mede mogelijk
gemaakt door de toepassing van nieuwe
technieken. Hiermee worden nieuwe exploitatie-
gebieden ontwikkeld in Azië en West-Afrika.

Dat veel oliemaatschappijen anticiperen op deze
ontwikkeling blijkt onder meer uit het grote
aantal offshore platforms dat in aanbouw is of
verbouwd wordt en na oplevering naar de plaats
van bestemming gesleept dient te worden. In het
onderstaande overzicht zijn het aantal op te
leveren projecten voor de komende jaren
opgenomen. Door een lange gemiddelde
tijdsduur van een sleepproject van circa drie
maanden, veroorzaakt door de lage snelheid van
vijf mijl, en het benodigd zijn van vaak meerdere
sleepboten per project zal de vraag naar
geschikte zeeslepers groot zijn.

3.3 Aanbod van ‘ocean going’
sleepboten blijft achter bij de vraag

Oceaansleepvaart is een specialiteit, er is slechts
een beperkt aantal schepen voor deze zware taak
geschikt. Momenteel is er te weinig tonnage
beschikbaar om aan de verwachte toename van
het aantal opdrachten te voldoen. Voornaamste
redenen zijn:

➤ Omdat de objecten vaak over zeer grote
afstand moeten worden versleept zijn oceaan
slepers uitgerust met een zeer grote
brandstofcapaciteit en voor de grote objecten
uitgerust met een grote trekkracht 
(ook paaltrek of bollard pull genoemd). 
Veel schepen met sleepcapaciteit zoals de
ankerbehandeling slepers en bevoorrading
schepen (Anchor Handling Tug Supply
schepen, AHTS) zijn voor dit werk niet
geschikt door hun geringe brandstofcapaciteit
en ontwerp.

➤ Door de hoge gemiddelde leeftijd en daarmee
stijgende operationele kosten in combinatie
met een afnemende betrouwbaarheid worden
oudere schepen uit de vaart genomen terwijl
ze nauwelijks worden vervangen.

➤ Door een toenemend besef van de noodzaak
van veiligheid en bescherming van het milieu
worden door de oliemaatschappijen hogere
eisen gesteld aan materieel en aan de
operators. Vaak worden schepen van twintig
jaar en ouder geweigerd door de
opdrachtgevers.
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Tabel 3.2  Aantal geplande offshore projecten

2003   26

2004    24

2005  23

2006    19

Totaal  92

Bron: Infield Systems Ltd. Study, 2002





3.4 Vlootoverzicht

Op dit moment zijn er wereldwijd 18 zeeslepers
met een paaltrek van 150+ ton en ankerbe-
handeling capaciteiten in de vaart. De vloot is met
een gemiddelde leeftijd van 20 jaar verouderd te
noemen. Sinds 1990 zijn vijf schepen afgeleverd,

waarvan twee voor "Suez Canal Authorities".
Deze schepen zijn gelieerd aan het Suez-kanaal
en dus niet beschikbaar voor mondiale
commerciële vaart. Het meest moderne schip in
de vaart is het in 2000 afgebouwde schip 
"DE HONG" welke door Fairmount Marine wordt
gecharterd.
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Jonger dan 5 jaar

De Hong Fairmount Marine BV 2000

De Xiang Fairmount Marine BV 1998 (december)

De Yin Smit Fleets Services BV 1998

Jonger dan 10 jaar

Ezzat Adel Suez Canal Authority 1994

Baraka 1 Suez Canal Authority 1993

Jonger dan 15 jaar

Fortiy Krylov Russian Navy / Tsavliris & Sons Maritime 1989

Nikolay Chiker Commonwealth of Independent States 1989

Jonger dan 20 jaar

Smitwijs Singapore Smitwijs Towage CV / Smit Fleets Services BV 1984

Jonger dan 25 jaar

De Da China Shanghai Salvage Co 1979

De Yue China Star Offshore Services Co 1979

Kigoria Camar / ITC 1979

Abeille Languedoc Les Abeilles SA 1979

Abeille Flandre Les Abeilles SA 1978

Jonger dan 30 jaar

John Ross Pentow Marine (Pty) Ltd 1976

Wolraad Woltemade Pentow Marine (Pty) Ltd 1976

Smitwijs London Smitwijs Towage CV / Smit Fleets Services BV 1975

Smitwijs Rotterdam Smitwijs Towage CV / Smit Fleets Services BV 1975

Oceanic Bugsier-Reederei-und Bergungs GmbH 1968

Schepen Eigenaar/Manager  Bouwjaar

Tabel 3.4  Overzicht "Noble Denton approved ocean-going tugs over 150 tons bollard pull" 

Bron: Anchor handling Tug and Supply Vessels of the World, 7th edition OPL



4.1 Charteraar Fairmount Marine BV 

Sinds 1978 is Fairmount Marine exclusief agent
buiten Japan voor Fukada Salvage & Marine
Works Company Ltd., het grootste Japanse
bedrijf op het gebied van marine services en
eigenaar van een grote vloot drijvende bokken
(waaronder de grootste van de wereld),
sleepboten, pontons, offshore
ondersteuningsvaartuigen en andere.

Fairmount Marine onderscheidt zich door de
grote investeringen in kwaliteit. Over de jaren
heen heeft Fairmount Marine zich toegelegd op
HSE4 waardoor zij zich kan inschrijven voor
diverse projecten voor  toonaangevende olie en
offshore concerns. Daarnaast is Fairmount
Marine volgens de normen van het
kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO 9001:2000
gecertificeerd. 

De ruime ervaring die in deze tijd is opgebouwd
bestaat onder meer uit
➤ Oceaan sleepreizen
➤ Bergingswerkzaamheden
➤ Zware lading transporten
➤ Offshore ondersteuning
➤ Aan- en verkoop
➤ Opleveren van schepen
➤ Project management
➤ Marine contracting

In 1995 is Fairmount Marine door de Chinese
overheid gevraagd één van de drie Chinese
bergings- en sleepbedrijven, Guangzhou Salvage
Company, te vertegenwoordigen buiten China.
Deze samenwerking is een groot succes
geworden wat resulteerde in contacten met twee
andere Chinese sleepbedrijven Shanghai Salvage
en Yantai Salvage. 

Om toekomstige groei te waarborgen is
Fairmount Marine overgegaan tot het in time
charter nemen van moderne schepen. De
toegang tot de Chinese vloot en de goede
contacten met Fukuda stellen Fairmount Marine
in staat zich op een grote variëteit van offshore
projecten in te schrijven. 

4.2 Scheepswerf President Marine 

President Marine in Singapore is opgericht in
1977 en heeft sindsdien 140 nieuwe schepen
opgeleverd en een groot aantal grote verbouwin-
gen uitgevoerd. President Marine is lid van de
Association of Singapore Marine Industries en is
één van de grootste private werven in Singapore.
Door de specialisatie en de ervaring in de bouw
van sleepboten en bevoorradingsschepen heeft
de werf veel know how en inmiddels een
respectabele klantenkring opgebouwd met
namen als SEMCO, Tidewater, Shell, TotalElfFina,
BP, Heerema en vele anderen. 

President Marine werkt nauw samen met
subcontractors, de engineering voor de schepen
wordt verzorgd door Vuyk Kenton Engeneering
die ook de invoer levert voor het automatisch
brandsnijden van het staal door Centraal Staal
Singapore. Vuyk Kenton Engeneering en Centraal
Staal zijn beide onderdeel van de Nederlandse
Central Industry Group. De uitrusting van AHT
Fairmount Sherpa is voornamelijk van West
Europese makerlij of ontwerp.

MPC Steamship heeft ter plekke een
kwaliteitsbeoordeling van de werf uitgevoerd.
Tevens wordt vanaf het ontwerp tot de
uiteindelijke oplevering continu bouwtoezicht
gevoerd door een eigen projectmanager. 

4. De partners
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4 Health, Safety & Environment.



4.3 Scheepsmanager 
MPC Steamship BV 

MPC Steamship is speciaal ook in Nederland
opgericht voor het uitvoeren van het manage-
ment van de Nederlandse scheepsfondsen.
Strenge kostprijsbeheersing en goede interne
organisatie zijn speerpunten in het beleid van
deze concern-eigen rederij. Samen met MPC
Marine is MPC Steamship verantwoordelijk voor
de bouwbegeleiding van de AHT Fairmount
Sherpa.

Na de begeleiding gedurende één jaar en vier
maanden tijdens de bouw in Singapore wordt het
operationele management van het schip door
MPC Steamship uitgevoerd. Hierdoor wordt
ervoor gezorgd dat er permanente focus is op de
kostenbeheersing. De bemanning staat onder
toezicht van de crewing agent van MPC
Steamship en het onderhoud wordt volgens
schema uitgevoerd.

Doordat het management van Fairmount Sherpa
CV door MPC Steamship wordt uitgevoerd zijn de
opbrengsten, exploitatiekosten en exploitatie-
rendement volledig transparant voor de Partici-
panten. De rendementsuitkeringen vinden per
kwartaal plaats toegelicht door een heldere
rapportage van bovenstaande zaken. 
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5.1 AHT Fairmount Sherpa

Het schip is ontwikkeld door Vuyk Kenton
Enginering in Singapore samen met SEMCO, een
sleepvaartbedrijf dat in eigendom is van de
Singapore Port Authority. AHT Fairmount Sherpa
is een zeesleper met ankerbehandelings-
capaciteiten. Het vermogen is verdeeld over vier
voortstuwingsmotoren en kan naar behoefte
worden aangesproken. Het brandstofverbruik en
de brandstofkosten zijn hierdoor beheersbaar.

Ondanks de toename van elektronica in de
zeescheepvaart is bij dit schip veel energie
gestoken in het minimaliseren hiervan. De
ervaring leert dat de toegevoegde waarde van
bepaalde elektronica aan boord van schepen 
zeer gering is, elektronica is bovendien

storingsgevoelig en kostbaar om te vervangen.
AHT Fairmount Sherpa is een functioneel
werkpaard dat breed inzetbaar is tegen
beheersbare kosten met een minimale belasting
van het milieu.

5.2 Kerngegevens van het schip

AHT Fairmount Sherpa is een Anchor Handling
Tug die tevens is uitgerust met pompen voor
brandbestrijding, waardoor het schip ook zeer
geschikt is voor rampenbestrijding. Bij Lloyds
Register of Shipping in London zal het schip
getypeerd worden met de notatie: LRS+100 A1
Tug, Fire-Fighting Ship 1(2400 m3/hr) with water
Spray, SCM+LMC. AHT Fairmount Sherpa kan
wereldwijd worden ingezet.

5. Het schip
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Het schip dat is uitgerust met vier hoofdmotoren,
elk met een vermogen van ruim 3250 pk, heeft
een paaltrek van 160 ton en een maximale vrij
varende snelheid van 14 knopen. Het vermogen
van de hoofdmotoren wordt via twee tandwiel-
kasten overgebracht op de twee schroeven. Voor
het slepen wordt een sleeplier geplaatst met een
houdkracht van 400 ton geschikt voor een
sleepdraad van ø 76 mm.

5.3 Inzetbaarheid

De schepen die op dit moment in de markt
beschikbaar zijn, zijn alleen geschikt voor lange
zeereizen. Bij het verslepen van grote offshore
objecten komt het zeer regelmatig voor dat voor
en/of na de sleepreis het object gepositioneerd
moet worden met ankers. Door dit schip uit te
rusten met een rol in het achterschip is het zeer
geschikt voor het (ver)plaatsen van deze ankers.
Hierdoor heeft het schip een belangrijk voordeel
ten opzichte van de concurrentie.

Het feit dat de AHT Fairmount Sherpa is uitgerust
met vier motoren geeft niet alleen de mogelijk-
heid om zeer gunstig met brandstof en dus met
het milieu om te gaan, maar ook een eventuele
uitval van het volledige schip is zeer onwaar-
schijnlijk, omdat elke motor apart voortstuwing
kan leveren. Samen met de al in gang gezette
ISO 14001 milieucertificering voor het schip en de
manager, zal AHT Fairmount Sherpa een ruime
voorsprong hebben op de concurrentie en in het
topsegment van de markt ingezet kunnen
worden.
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Tabel 5.2  Hoofdafmetingen:

Lengte over alles   75.00 m

Lengte tussen loodlijnen    66.60 m

Breedte  18.00 m

Holte     8.00 m

Ontwerpdiepgang     6.00 m

Maximum diepgang    6.60 m

Accommodatie  max. 36 personen

Bollard pull   160 ton

Brandstofcapaciteit  2200 m3



6.1 Fondsinvesteringen

De totale investering bedraagt USD 15.000.000.
Deze investering wordt gefinancierd met vreemd
vermogen ad. USD 10.700.000 en USD 4.300.000
eigen vermogen (commanditair kapitaal).

Het vreemd vermogen wordt gefinancierd met
een hypothecaire geldlening in US-dollars van 
de Commerzbank NV te Amsterdam. Het eigen
vermogen van USD 4.300.000 vloeit voort uit de
emissie van 42 Participaties van USD 100.000 en
één Participatie van USD 75.000. De deelname
van de beherend vennoot bedraagt USD 25.000.

Hieronder worden de investeringsposten
toegelicht. 

➤ De financieringskosten omvatten de door de
bank in rekening te brengen afsluitprovisie
voor het verstrekken van de hypothecaire
geldlening, alsmede de kosten voor een 
‘letter of credit’.

➤ De selectie- en acquisitiekosten betreffen de
kosten voor de selectie en de beoordeling van
het ontwerp van het schip, het voeren van de
onderhandelingen met betrekking tot de
aankoop van het schip, alsmede de kosten van
externe deskundigen.

➤ De plaatsingsrisicopremie is gelijk aan 3% van
de aankoopprijs van het schip en betreft de
kosten voor de garantie dat Fairmount Sherpa
CV wordt opgericht, daarmee is de doorgang
van het project gegarandeerd.

➤ De oprichtingskosten zijn de kosten voor de
oprichting van de CV, kosten van de
accountant, juridisch en fiscaal advies en de
notariële kosten.

➤ De marketingkosten hebben betrekking op het
ontwikkelen en samenstellen van het
verkoopmateriaal en de marketingactiviteiten
ten behoeve van het fonds. 

➤ De post liquiditeitsreserve is een reservering
voor onvoorziene uitgaven en zal bij
beëindiging van de CV volledig uitgekeerd
worden aan de Participanten.

6. Financiële uitgangspunten 
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Tabel 6.1 Investerings- en financieringsoverzicht in USD

• Aankoopprijs schip    13.765.989

• Kapitaalsbelasting          23.650

• Financieringskosten        182.300

• Selectie- en acquisitiekosten      206.490

• Plaatsingsrisicopremie       412.980 

• Oprichtingskosten          50.000

• Marketingkosten           330.530

• Liquiditeitsreserve          28.061

• Totale investering     15.000.000

Investering

• Commanditair kapitaal              4.300.000

• Hypothecaire geldlening bank    10.700.000

• Totale financiering     15.000.000

Financiering



6.2 Geprognosticeerd rendement

De rendementsberekening is gebaseerd op een
beschouwingsperiode van zes jaar en vier
maanden bestaande uit een bouwperiode van
één jaar en vier maanden en een exploitatie-
periode van vijf jaar. Het enkelvoudige rendement
bedraagt bij de gehanteerde beschouwings-
periode gemiddeld 17,23% per jaar. Voor een
verdere uitwerking van het rendement wordt
verwezen naar het exploitatieoverzicht op 
pagina 18/19.

De CV is een tienjarig chartercontract
overeengekomen met dien verstande dat de
charteraar Fairmount Marine na vijf exploitatie-
jaren een koopoptie heeft op het schip tegen een
vooraf vastgestelde prijs van USD 10.567.500. In
dit geval wordt de CV na verkoop opgeheven en
zal het prognoserendement 17,23% per jaar
bedragen. De investeringshorizon bedraagt
derhalve de periode van bouw en vijf
exploitatiejaren, tezamen zes jaar en vier
maanden. 

Indien de koopoptie na vijf exploitatiejaren niet
wordt uitgeoefend zal het chartercontract
doorlopen tot maximaal tien jaar na oplevering
van het schip of tot tussentijdse verkoop. Het
prognoserendement kan als gevolg hiervan
stijgen tot een hoogte van 29,39% per jaar6.

Rendementsuitkering
De rendementsuitkering wordt jaarlijks per
kwartaal aan de Participanten uitgekeerd. Voor
de beschouwingsperiode van zes jaar en vier
maanden geldt een geprognosticeerde rende-
mentsuitkering van gemiddeld 13,42% per jaar.
Naast de rendementsuitkering uit het exploitatie-
resultaat wordt naar verwachting in 2009 nog een
bedrag van USD 124.113 uitgekeerd. Dit bedrag
bestaat uit de verkoopopbrengst naar aanleiding
van de uitoefening van de verkoopoptie, de
liquiditeitsreserve en het deelnamebedrag.

Uit het exploitatieresultaat van Fairmount Sherpa
CV wordt vanaf dat het schip in de vaart is, ieder
kwartaal door de CV aan de Participanten de
rendementsuitkering gedaan. Het verschil tussen
het rendement en de rendementsuitkeringen
wordt aangewend voor aflossing op de hypotheek
en het opbouwen van een liquiditeitsreserve. 
Bij beëindiging van de CV komen deze bedragen
ten goede van de Participanten.

Verkoopwaarde van het schip
Fairmount Marine BV heeft als charteraar de
optie om het schip na vijf exploitatiejaren te
kopen tegen de boekwaarde van USD 10.567.500.
Mocht Fairmount Marine deze optie onverhoopt
niet uitoefenen, dan kan de CV het schip op de
vrije markt aanbieden. Aangezien de getaxeerde
waarde voor dat moment is vastgesteld op een
bedrag tussen de USD 11.000.000 tot USD
12.000.000 is een hoger totaalrendement
mogelijk.

17

Fairmount Sherpa CV

Tabel 6.2  Rendementsuitkeringen  

2003   bouwjaar

2004    12%

2005  12%

2006    15%

2007    20%

2008    20%

2009   20%

Geprognosticeerde rendementsuitkeringen op 
jaarbasis5 bij een beschouwingsperiode van 
zes jaar en vier maanden. 

5 De weergegeven rendementsuitkeringen zijn op jaarbasis. Het schip is in 2004 & 2009 respectievelijk drie maanden en negen maanden in de vaart voor de CV. 
6 Berekening op basis van gelijkblijvende factoren en een conservatief getaxeerde waarde van USD 9.000.000.

Deze waardetaxatie is afgegeven door’London Offshore Shipbrokers’.



6.3 Exploitatieprognose

In de exploitatieprognose treft u een weergave aan
van het geprognosticeerde exploitatierendement
over een investeringshorizon van zes jaar en vier
maanden. In dit prospectus wordt ervan uitgegaan,
dat de toetreding van vennoten in Fairmount
Sherpa CV per 30 mei 2003 zal plaatsvinden.

Huurinkomsten
De opbrengsten bestaan uit inkomsten op basis
van de tienjarige charterovereenkomst met 
een day-rate van USD 8.051 in het aanvangsjaar,

USD 8.611 in het tweede exploitatiejaar en 
USD 9.180 in het derde exploitatiejaar. 
Deze day-rate wordt na het derde exploitatiejaar
jaarlijks geïndexeerd met 2%. In de prognose is
uitgegaan van 361 opbrengstdagen per jaar.

Exploitatiekosten
Naast huurinkomsten heeft de CV uitgaven in de
vorm van beheer- en overige exploitatiekosten,
evenals rentekosten over de hypothecaire geld-
lening, bestaande uit een variabele rente. Er is
gerekend met een gemiddeld rentepercentage 
van 4% per jaar.
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Totaal netto opbrengsten  732.641 2.957.371  3.160.350

Special survey - - 50.000

Management fee MPC Steamship 21.425 85.850 89.284

Beheerskosten 3.781 15.075 15.377 

Operationele kosten 211.726  848.400  882.336

Netto 495.709 2.008.046 2.123.354

Rentelasten 107.879 402.904 362.904

Exploitatieresultaat 387.830 1.605.142 1.760.449

Vpb over tonnagewinst 29%  - - -

Resultaat na Vpb 387.830 1.605.142 1.760.449

Aflossing hypotheek - 1.000.000 1.000.000

Liquiditeitsoverschot 387.830 605.142 760.449

Liquiditeitsoverschot per Participatie 9.019 14.073 17.685

Uit te keren aan Participanten 3.000 12.000 15.000

Toe-/ afname liquiditeitsreserve per Participatie 6.019 2.073 2.685

Cumulatief overschot liquiditeit per Participatie 6.019 8.092 10.777

Totale cashflow per Participatie 3.000 12.000 15.000

Rendement per jaar       12,00% 12,00% 15,00%

Liquiditeitsreserve                                            28.061 286.891 376.033  491.482

 2004 2005 2006

Tabel 6.3  Exploitatieprognose Fairmount Sherpa CV 

Alle bedragen in USD 



De bedrijfskosten bestaan uit uitgaven die
gedaan worden in verband met de exploitatie van
het schip, zoals personeels-, onderhouds-,
verzekerings- en onderhoudskosten. Deze
bedrijfskosten zijn bij aanvang van de CV begroot
op USD 840.000 per jaar vermeerderd met een
bedrag van USD 100.000 voor de management
fee en beheerskosten van de CV. De bedrijfs-
kosten en management fee worden vervolgens
per operationeel jaar geïndexeerd met 4% per
jaar. De beheerskosten worden per jaar
geïndexeerd met 2%. Daarnaast zijn er
additionele ‘docking-costs’ gebudgeteerd in het
jaar 2006 en vervolgens in 2008 (totaal USD
250.000).

Exploitatieresultaat
Na aftrek van de exploitatiekosten resteert een
exploitatieresultaat. Over een investeringshorizon
van zes jaar en vier maanden is een gemiddeld
enkelvoudig rendement van 17,23% op jaarbasis
geprognosticeerd. De hypothecaire geldlening
van USD 10.700.000 wordt voor het eerst drie
maanden na oplevering van het schip afgelost
met negentien regelmatige kwartaalbetalingen
ter hoogte van USD 250.000. Voor de aflossing op
de hypotheek en het aanhouden van een liquidi-
teitsreserve wordt gereserveerd uit het exploitatie-
resultaat. De rendementsuitkering, die kwartaals-
gewijs plaatsvindt, aan de Participanten is om
deze reden lager dan het exploitatieresultaat.
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3.330.724 3.397.421 2.578.770 16.157.277

- 200.000 - 250.000

92.855 96.570 75.118 461.101

15.684 15.998 12.205 78.119

917.629  954.335 742.342 4.556.768

2.304.555 2.130.519 1.749.106 10.811.289

322.904 282.945 185.436 1.664.973

 1.981.651  1.847.574 1.563.670 9.146.316

 -  - - - 

1.981.651 1.847.574 1.563.670 9.146.316 

1.000.000 1.000.000 750.000 4.750.000

981.651 847.574 813.670 4.396.316 

 22.829 19.711 18.923 102.240 

 20.000 20.000 15.000  85.000 

2.829 -289 3.923 17.240 

13.606 13.317 17.240  

20.000 20.000 15.000  85.000

20,00% 20,00% 20,00%

613.133 600.707 769.377

 2007 2008 2009 Totaal

Alle bedragen in USD 



Ondernemen gaat gepaard met kansen en
risico’s. Een goede afweging daarvan voorkomt
verrassingen. Onderstaand worden de belang-
rijkste kansen en risico’s van Fairmount Sherpa
CV besproken. U wordt verzocht daarvan goed
nota te nemen.

Opbrengsten
AHT Fairmount Sherpa heeft een vaste opbrengst
die is vastgelegd in de zogenaamde supplytime
charterovereenkomst tussen Fairmount Marine
en de CV. De overeenkomst geldt voor tien jaar
na oplevering van het schip met dien verstande
dat Fairmount Marine een optie tot koop heeft
aan het eind van het vijfde jaar dat het schip in de
vaart is. Mocht Fairmount Marine het time
chartercontract onverhoopt niet kunnen
uitdienen, zal het schip op de vrije markt worden
verhuurd. De time charterprijs bedraagt USD
8.051 per dag terwijl de spotprijzen momenteel
oplopen tot USD 20,0007 per dag. Daardoor is het
niet waarschijnlijk dat de te realiseren inkomsten
voor de CV onder de prognoses uitkomen. 

Verkoopopbrengst in de vrije markt
Uitgangspunt van Fairmount Sherpa CV is dat het
schip wordt verkocht in 2009 voor een prijs van
USD 10.567.500. Deze verkoopprijs is gebaseerd
op een afschrijving in circa 15 jaar en een
restwaarde van 30%. De marktwaarde zal hoger
liggen omdat de werkelijke afschrijving veel
lager zal zijn. Door London Offshore Shipbrokers
is een waardetaxatie afgeven waaruit blijkt dat
een reële verkoopwaarde van het schip USD
11.000.000 tot USD 12.000.000 bedraagt bij de
voorgenomen verkoop. Indien Fairmount Marine
haar koopoptie niet uitoefent zal op moment van
gunstige marktomstandigheden door de
beherend vennoot een voorstel tot verkoop aan
de Participanten worden gedaan. In deze situatie
kan de verkoopprijs minder of meer zijn dan de
waarde van de verkoopoptie en invloed hebben
op het rendement.

Bouwperiode
Voor de bouw van het schip is een bouwperiode
van één jaar en vier maanden gepland. Door
onvoorziene omstandigheden kan de bouw-
periode wijzigen. Een kortere bouwperiode leidt
tot korte investeringsperiode en een iets hoger
prognoserendement. Echter, op het risico van een
langere bouwperiode is geanticipeerd. Tijdens de
bouw van het schip worden door de werf
bankgaranties afgegeven die onmiddellijk
invorderbaar zijn als de werf in gebreke blijft.
Indien de bouw vertraagt8, wordt door de werf
een boete betaald die hoger is dan de hoogte van
de time charteropbrengst en bij een vertraging
die langer duurt dan 67 dagen kan het contract
zelfs worden ontbonden en zullen alle bedragen
die al aan de werf betaald zijn met een
rentevergoeding worden terugbetaald aan de CV.

7. Kansen en risico’s
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7 Inkomsten exclusief aftrek van brandstofkosten. Voor de CV zijn deze gedurende het time chartercontract voor rekening van de charteraar, te weten Fairmount Marine BV.
8 Onder vertraagd wordt verstaan: oplevering na meer dan vijftien dagen volgend op de overeengekomen opleveringsdatum.



Schade
Gedurende de investeringsperiode bestaat de
kans dat het schip averij oploopt. Tijdens de
bouwperiode is het schip door de werf verzekerd
en vanaf de oplevering zijn de risico’s afgedekt
door een Hull&Machinery, een P&I (protection &
indemnity) en een "Loss of Hire" verzekering. Dit
zijn respectievelijk een verzekering voor schade
aan het schip, een aansprakelijkheidsverzekering
en een verzekering voor inkomsten in de tijd dat
een schip door schade niet kan varen.

Renterisico
De bancaire financiering geschiedt tegen een
variabele rente. Dit betekent dat over het
uitstaande bedrag van de leningen een
renterisico wordt gelopen. In de prognoses is
uitgegaan van een gemiddelde rente van 4% per
jaar gedurende de gehele looptijd. De werkelijke
hoogte van de rente heeft invloed op het
exploitatierendement, dit rendement kan als
gevolg hiervan lager of hoger zijn. Indien de
rentevoet voor de gehele financieringsperiode
0,5%-punt afwijkt van de prognoses zal dit een
verschil in het enkelvoudig rendement opleveren
van 0,8%-punt.

Valutarisico
Dit risico hangt niet samen met het project maar
met de valuta waarmee door de Participant
gerekend wordt. Alle inkomsten en uitgaven
binnen het fonds zijn in Amerikaanse dollars,
slechts met betrekking tot de rendements-
uitkeringen kunnen valutaschommelingen
waarneembaar zijn die invloed hebben op het
uiteindelijke rendement. Voor Participanten die
het valutarisico wensen te beperken is
(gedeeltelijke) financiering van de Participatie in
dollars een mogelijkheid. Daarmee kan tevens
een hefboom op het geïnvesteerde vermogen
worden bereikt. Andere mogelijkheden voor het

afdekken van het valutarisico zijn termijn-
contracten, valutaopties of futures.

Exploitatierisico’s
De exploitatierisico’s hebben betrekking op
afwijkingen van onder andere de exploitatie-
kosten, tegenvallend onderhoud en stijgingen van
gages, ten opzichte van de prognoses. De
prognoses zijn gebaseerd op een reële begroting
waarin tevens groot onderhoud is berekend. In
de exploitatieberekening is gerekend met een
jaarlijkse indexering van 4% van de operationele-
kosten. Ook een niet gecalculeerd debiteuren-
risico heeft invloed op het uiteindelijke resultaat.
Gezien de time charterovereenkomst en de
kwaliteit van de partners is geen rekening
gehouden met een debiteurenrisico.

Aansprakelijkheid 
Door de gekozen juridische structuur kan er
geen aansprakelijkheid jegens de commanditaire
vennoten optreden. Het grootste maximale risico
is het verlies van het ingebrachte kapitaal.
Voorwaarde is dat de ‘stille’ commanditaire
vennoten zich niet actief met de bedrijfsvoering
bemoeien en de CV niet naar buiten vertegen-
woordigen. De beherend vennoot is hoofdelijk
aansprakelijk voor alle (rechts)handelingen van
de CV.

Wet en Regelgeving
Het prospectus is gebaseerd op de huidige wet-
en regelgeving op het gebied van ondernemings-
recht, effectenrecht en de Wet inkomstenbelas-
ting 2001. Wijzigingen in wet- en regelgeving
kunnen effect hebben op het geprognosticeerde
rendement.
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De commanditaire vennootschap
De CV wordt per 30 mei 20039 voor onbepaalde
tijd opgericht als commanditaire vennootschap
naar Nederlands recht. Beheermaatschappij MPC
Scheepsfonds Fairmount Sherpa BV is een 100%
dochter van MPC Steamship BV en treedt op als
beherend vennoot. De beherend vennoot is belast
met de dagelijkse leiding van de CV en het
voeren van het beheer over de onderneming. De
beherend vennoot is binnen de begrenzingen van
de CV-akte bevoegd namens de CV op te treden
en deze te verbinden. De beherend vennoot is
onbeperkt aansprakelijk. De Participanten, die
als commanditaire vennoten deelnemen, hebben
een maximaal risico tot het bedrag van de
kapitaalinbreng, mits zij namens de CV geen
beheersdaden verrichten. Overigens is in de 
CV-akte vastgelegd, dat de beherend vennoot
voor bepaalde handelingen de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de commanditaire
vennoten nodig heeft, bijvoorbeeld voor het
aangaan van borgtochten en de verkoop van het
schip. De CV-akte is opgenomen als bijlage 2. 

Fairmount Sherpa CV wordt aangemerkt als een
open CV. Dit wil zeggen dat de CV zelfstandig
belastingplichtig is voor de vennootschaps-
belasting en de Participaties vrij overdraagbaar
zijn. Door gebruikmaking van de speciale
belastingregeling, het tonnageregime, is de
belastingdruk voor de individuele Participant
nihil. Het maximum van deelname in drie
scheepvaart CV’s is niet van toepassing voor deze
investering. De vennoten zijn gerechtigd tot de
stille reserves van de CV bij liquidatie. Het
boekjaar van de CV is gelijk aan het kalenderjaar,
het eerste volledige boekjaar wordt beëindigd op
31 december 2004.

Aansprakelijkheid Participanten
Het maximale risico van de commanditaire
vennoot beperkt zich tot de hoogte van het door
hem ingebrachte commanditaire kapitaal. 
Er bestaat voor de commanditaire vennoot geen
verplichting tot aanvulling van het negatieve
vermogen van de commanditaire vennootschap.
Beheermaatschappij MPC scheepsfonds
Fairmount Sherpa BV zal met USD 25.000
participeren in Fairmount Sherpa CV. Het totale
commanditaire kapitaal in de CV bedraagt 
USD 4.300.000.

Fiscale aspecten
Deze paragraaf behandelt de belastinggevolgen
voor zowel de Participanten als de comman-
ditaire vennootschap. Uitgangspunt voor dit
prospectus is de veronderstelling dat de
Participanten (natuurlijke personen) voor hun
Participatie(s) in Nederland belastingplichtig zijn.
MPC Capital acht het raadzaam een adviseur te

8. Juridische en fiscale aspecten

22

Fairmount Sherpa CV

9 Afhankelijk van de snelheid van de plaatsing kan worden afgeweken van deze datum.



raadplegen voor de individuele belastingom-
standigheden. Wilt u deelnemen als rechts-
persoon dan is dit tevens mogelijk. Bij een
deelname van meer dan USD 215.000 heeft u een
deelneming groter dan 5% van het commanditair
kapitaal. Deze situatie biedt u de mogelijk om
met uw vennootschap te investeren zonder dat u
vennootschapsbelasting hoeft te betalen over het
rendement van uw investering.

Bindende afspraken met de Belastingdienst
Met de Belastingdienst/Ondernemingen te
Groningen zijn voor de commanditaire vennoten
bindende afspraken gemaakt. Onder voorbehoud
van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de
gemaakte afspraken dient de wetgeving en
jurisprudentie als basis. Ook de jaarlijkse
invulinstructie voor de aangifte Inkomsten-
belasting zal aan de Belastingdienst ter goed-
keuring worden voorgelegd. Op 1 januari 2001 is
de Wet inkomstenbelasting 2001 (verder: Wet IB
2001) in werking getreden. De heffing van inkom-
stenbelasting vindt plaats via het boxenstelsel:

Een deelneming in Fairmount Sherpa CV valt in
Box III. Mocht u voor meer dan twee Participaties
voor deze CV intekenen, dan valt uw deelname in
Box II (aanmerkelijk belang). Op basis van de Wet
IB 2001 wordt vermogensrendementsheffing
geheven. Deze belasting wordt geheven over het
vermogen in Box III. De fiscus gaat ervan uit dat
er over het vermogen in Box III een vast,
zogenaamd forfaitair, rendement van slechts 4%
behaald wordt. In werkelijkheid wordt er 17,23%
rendement geprognosticeerd. Als Participant bent
u slechts over 4% forfaitair rendement 30%

inkomstenbelasting verschuldigd. De heffing
beloopt feitelijk 1,2% over het gemiddelde
vermogen in het jaar. Hiertoe wordt het vermogen
aan het begin en het einde van het jaar bepaald.
De heffing vindt plaats over het gemiddelde van
deze bedragen. Daarbij kent Box III een belasting-
vrij vermogen van EUR 18.146 per persoon.

Open CV-structuur
Fairmount Sherpa CV is een open CV. Het gevolg
hiervan is dat over de fiscale winsten door de CV
vennootschapsbelasting (op basis van het
tonnage regime) dient worden te betaald. Voor de
Participanten betekent dit dat de fiscale resul-
taten van de CV niet aan hen worden toegere-
kend. Als gevolg van de open CV-structuur
bestaat er de mogelijkheid voor de Participanten
om te investeren in Fairmount Sherpa CV
ongeacht het aantal andere scheepsvaart CV’s
waarin men deelneemt. Het maximum van drie
scheepsvaart CV’s is niet relevant voor uw
deelname. 

Doordat deze CV wordt gekenmerkt als een open
CV wordt in de aanloopkosten eenmalig 0,55%
kapitaalbelasting over het commanditair kapitaal
geheven. In de rendementsberekening is
rekening gehouden met EUR 23.65010 door de CV
af te dragen kapitaalbelasting.

Fiscale invulinstructie
Alle Participanten ontvangen een fiscale
invulinstructie over het voorgaande jaar. Deze
instructie zal voorzien in de waardebepaling van
de Participatie(s) in Fairmount Sherpa CV, zodat
de aangeven waarde kan worden verwerkt in de
aangifte inkomstenbelasting. Deze waarde wordt
gebaseerd op de werkelijke exploitatieresultaten
van het voorgaande jaar. Op deze manier kunt u
eenvoudig uw belastingaangifte verwerken.
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Box I:   inkomsten uit werk en woning

Box II:   inkomsten uit aanmerkelijk belang

Box III:  inkomsten uit sparen en beleggen, 

bijvoorbeeld een Participatie in deze open CV

10 Bij een valutaverhouding van USD 1 = EUR 1.



Dividendbelasting
De voorgenomen jaarlijkse winstuitkeringen in
verband met uw deelname in Fairmount Sherpa
CV krijgen zoveel mogelijk het karakter van terug-
betalingen op kapitaal. Over deze terugbetalingen
van kapitaal behoeft geen dividendbelasting inge-
houden te worden. Dit resulteert in belastingvrije
uitkeringen tot USD 100.000 per Participatie. Over
de uitkeringen boven USD 100.000 per Participatie
is 25% dividendbelasting verschuldigd. Omdat de
CV de dividendbelasting afdraagt aan de fiscus, is
het mogelijk om middels de aangifte inkomsten-
belasting de ingehouden dividendbelasting terug
te krijgen of te verrekenen met de door u ver-
schuldigde inkomstenbelasting. De verstrekte
invulinstructie behandelt de terug te vorderen
dividendbelasting.

Winstbepaling
Voor de fiscale winstbepaling zijn de werkelijk
behaalde resultaten van de CV niet van belang. De
fiscale winst van Fairmount Sherpa CV wordt op
forfaitaire wijze per dag bepaald aan de hand van
de netto tonnage van het schip11, de tonnagerege-
ling. De in het kalenderjaar genoten winst uit zee-
scheepvaart wordt dan vastgesteld aan de hand
van de in nevenstaande tabel aangegeven bedra-
gen per dag. Het ligt in het voornemen van het
Ministerie van Financiën deze bedragen voorlopig
ongewijzigd te laten en derhalve niet aan te passen
aan de inflatie. Het gevolg van deze forfaitaire
winstbepaling is, dat bij het bepalen van de winst
zowel de feitelijke omzet als de daarmee samen-
hangende kosten buiten beschouwing blijven.

Tonnageregeling
De tonnageregeling is van toepassing op winst uit
zeescheepvaart die behaald wordt met de exploi-
tatie van een schip door middel van het vervoer
van zaken of personen in het internationale
verkeer over zee. Onder internationaal verkeer
over zee wordt het verkeer tussen een Neder-
landse en een buitenlandse haven verstaan, dan
wel het verkeer tussen buitenlandse havens
onderling. Van belang is dat het beheer van het
schip in belangrijke mate in Nederland wordt
gevoerd. De tonnageregeling heeft namelijk als
hoofddoelstelling om scheepvaartactiviteiten aan
Nederland te binden. MPC Steamship BV te Gron-
ingen zal in opdracht van de beherend vennoot
zorgdragen voor het beheer. Als gevolg van het
zeer beperkte tonnage van AHT Fairmount Sherpa
(940 ton) is er geen tonnagebelasting verschuldigd.
Immers, om de nevenstaande tabel toe te passen
mag het netto tonnage van het schip worden
afgerond op duizendtallen naar beneden.
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11 Netto tonnage is de maat van de nuttige capaciteit van het schip, zoals vermeld op de internationale meetbrief. Voor toepassing van de tonnageregeling mag het netto tonnage van het schip op 1.000 ton naar beneden worden afgerond.

9,07   

6,81    

4,54  

2,27  

Tot 1.000 netto ton

Voor het surplus tot 10.000 
netto ton

Voor het surplus tot 25.000 
netto ton

Voor het surplus boven
25.000 netto ton

Tabel 8.1  Tonnageregeling

Tonnageheffing per dag
per 1000 netto ton in € 

Scheepsinhoud
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9.1 Onderzoeksrapport van 
de accountant 

Opdracht
Wij hebben de in het prospectus van MPC
Scheepsfonds "Fairmount Sherpa" CV te
Groningen, gedateerd 17 april 2003, op de
pagina’s 16 tot en met 21 opgenomen prognose
onderzocht. Voorts hebben wij het prospectus
getoetst overeenkomstig de bepalingen van
artikel 2 van het Besluit toezicht effectenverkeer
1995 en van de rubrieken 1.1 tot en met 13.7, 
voor zover van toepassing, van de Bijlage
behorende bij artikel 2 van het Besluit toezicht
effectenverkeer 1995 alsmede paragraaf 2 van 
de Nadere regeling gedragstoezicht effecten-
verkeer 2002. 

Het prospectus met de daarin opgenomen
prognose, met inbegrip van de veronderstel
lingen waarop deze prognose is gebaseerd, is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de vennootschap. Het is onze
verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport
inzake de prognose en de hier vermelde wet- en
regelgeving te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeen-
komstig in Nederland algemeen aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot het onderzoek van
toekomstgerichte financiële informatie, in hoofd-
zaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functio-
narissen van de vennootschap, het uitvoeren van
cijferanalyses met betrekking tot de financiële
gegevens en het vaststellen dat de veronder-
stellingen op de juiste wijze zijn verwerkt. 

Tevens bestonden onze werkzaamheden uit het
toetsen op de aanwezigheid van de gegevens in
het prospectus welke minimaal vereist zijn
volgens de in de hierboven omschreven opdracht
vermelde wet- en regelgeving. 

Oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens
waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, is
ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de veronderstellingen
geen redelijke basis vormen voor de prognose. 

Voort zijn wij van mening dat de prognose op een
juiste wijze op basis van de veronderstellingen is
opgesteld en dat het prospectus gegevens bevat
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van het
Besluit toezicht effectenverkeer 1995 en de
rubrieken 1.1 tot en met 13.7, voor zover van
toepassing, in de Bijlage behorende bij artikel 2
van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995
alsmede paragraaf 2 van de Nadere regeling
gedragstoezicht effectenverkeer 2002. 

Toelichting
De werkelijke uitkomsten zullen naar alle
waarschijnlijkheid afwijken van de prognose,
aangezien de veronderstelde gebeurtenissen zich
veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als
hier is aangenomen en de afwijkingen van
materieel belang kunnen zijn. 

Deloitte & Touche Accountants
Groningen, 17 april 2003

9. Verklaringen
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9.2 Verklaring van beherend vennoot
Beheermaatschappij MPC Scheepsfonds
Fairmount Sherpa BV verklaart dat de gegevens
in dit prospectus, voor zover dit aan haar
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid en
dat geen gegevens zijn weggelaten, waarvan
vermelding de strekking van dit prospectus zou
wijzigen. 

Op het kantoor van de beherend vennoot liggen
alle documenten van dit scheepsproject ter
inzage.

Beheermaatschappij MPC Scheepsfonds
Fairmount Sherpa BV
Groningen, 17 april 2003

Drs J.H. Wolters
G. Dokter BSc MBA
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Algemeen
Commanditaire vennoten in Fairmount Sherpa CV
kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen
zijn. Als losse bijlage treft u derhalve twee soor-
ten deelnameformulieren aan. U kunt deelnemen
door uw deelnameformulier ingevuld en onder-
tekend te retourneren in de bijgevoegde antwoord-
envelop. Als natuurlijk persoon wordt u
daarnaast verzocht een kopie van een geldig
legitimatiebewijs met het deelnameformulier
mee te sturen. Bij deelname door middel van een
rechtspersoon wordt u verzocht een kopie van
een recente inschrijving bij de Kamer van Koop-
handel, alsmede een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de vertegenwoordigende
perso(o)n(en) mee te sturen. De deelname-
formulieren worden op volgorde van binnen-
komst in behandeling genomen. De inschrijving
sluit op 30 mei 2003, of zoveel eerder als de
emissie is voltekend. 

Deelnameprocedure
Na ontvangst van het deelnameformulier is de
procedure als volgt:

➤ U ontvangt van de Noord Nederlandse
Trustmaatschappij, administratief beheerder,
een bevestiging van deelname, waarin is
aangegeven hoeveel Participaties aan u zijn
toegewezen.

➤ Met de bevestiging ontvangt u tevens het
verzoek om het deelnamebedrag te voldoen.
Het deelnamebedrag inclusief emissiever-
goeding dient uiterlijk tien dagen voor
oprichting van de CV overgemaakt te worden
op rekeningnummer 43.23.55.545 t.n.v.
Stichting Beheer Deelnamebedragen 
MPC Holland inzake Fairmount Sherpa te
Groningen. Het is eveneens mogelijk MPC
Capital te machtigen om het deelnamebedrag
automatisch af te schrijven op het moment dat

de CV opgericht wordt. Op het inschrijfformulier
kunt u uw keuze hiervoor kenbaar maken. 

➤ Na bevestiging van inschrijving en storting van
de deelnamesom wordt u als commanditaire
vennoot in de CV-akte opgenomen. Na toe-
treding tot de CV ontvangt u van de Noord
Nederlandse Trustmaatschappij een afschrift
van de CV-akte en een ordner om alle
bescheiden betrekking hebbende op de CV  te
bewaren.

➤ De commanditaire vennoten worden door de
beherend vennoot op de hoogte gehouden van
het reilen en zeilen van de onderneming. Zij
ontvangen jaarlijks onder andere:

➤ een uitnodiging voor de jaarvergadering
➤ een jaarrekening
➤ een jaarbericht ter informatie
➤ een invulinstructie Inkomstenbelasting

De jaarrekening wordt in de jaarvergadering ter
goedkeuring aan de commanditaire vennoten
voorgelegd, waardoor de vennoten nauw
betrokken blijven bij de scheepvaartonderneming.

Uitsluiting
De deelnameformulieren worden op volgorde van
binnenkomst in behandeling genomen.
MPC Capital behoudt zich het recht voor om
deelnameformulieren zonder opgave van
redenen te weigeren. Inschrijvingen die op datum
van toetreding incompleet zijn, kunnen worden
uitgesloten van deelname. Tevens kan MPC
Capital beslissen de CV niet op te richten indien
zich onvoorziene omstandigheden voordoen die
de oprichting van het fonds bemoeilijken,
bijvoorbeeld als het schip op enigerleiwijze niet
kan worden geleverd. In dit uitzonderlijke geval
zouden de aannames in het prospectus ingrij-
pend kunnen veranderen, waardoor deelneming
in de CV minder aantrekkelijk zou kunnen zijn.

10. Inschrijven en deelnemen
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Bijlage 1. Trackrecord MPC Scheepsprojecten

  1 ms ‘Santa Ana’ 23.920.000 60.840.000

   2 ms ‘Santa Elena’ 24.410.000 61.100.000

   3 ms ‘CCNI Chiloe’ 16.470.000 38.070.000

   4 ms ‘Santa Giovanna’ 18.120.000 43.820.000

   5 ms ‘CCNI Aysen’ 16.980.000 39.020.000

   6 ms ‘Merkur Sky’ 18.180.000 41.150.000

   7 ms ‘Merkur Star’ 17.000.000 40.710.000

   8 ms ‘Priwall’ 18.910.000 43.120.000

   9 ms ‘Santa Giuliana’ 18.280.000 43.870.000

 10 ms ‘Santa Giulietta’ 17.710.000 43.750.000

 11 ms ‘Santa Giannina’ 17.770.000 43.750.000

 12 ms ‘Santa Giorgina’ 18.250.000 43.940.000

 13 ms ‘Valdivia’ 16.230.000 36.100.000

 14 ms ‘Valparaiso’ 16.310.000 35.770.000

 15 ms ‘Valbella’ 16.370.000 35.690.000

 16 ms ‘Valdemosa’ 16.590.000 37.450.000

 17 ms ‘Santa Fiorenza’ 19.280.000 44.800.000

 18 ms ‘Santa Federica’ 19.170.000 44.800.000

 19 ms ‘Santa Franceska’ 19.320.000 44.800.000

 20 ms ‘Pearl River’ 8.880.000 23.620.000

 21 ms ‘Yangtze River’ 8.930.000 23.390.000

 22 ms ‘Polar Argentina’ 10.420.000 23.360.000

 23 ms ‘Polar Brasil’ 10.430.000 23.160.000

 24 ms ‘Polar Colombia’ 10.240.000 23.200.000

 25 ms ‘Polar Ecuador’ 10.350.000 23.240.000

 26 ms ‘Polar Chile’ 10.030.000 21.800.000

 27 ms ‘Rio Topaz’ 4.220.000 11.300.000

 28 ms ‘Rio Branco’ 9.820.000 22.620.000

 29 ms ‘Rio Grande’ 9.660.000 22.640.000

 30 ms ‘Rio Negro’ 9.890.000 21.910.000

 31 ms ‘Rio Rubio’ 9.790.000 21.830.000

 32 ms ‘Polar Uruguay’ 10.040.000 22.640.000

 33 ms ‘Santa Felicita’ 8.850.000 41.720.000

 34 ms ‘Santa Fabiola’ 8.890.000 41.720.000

 35 ms ‘Rio Mathilda’ 7.560.000 16.770.000

 36 ms ‘Elara’ 2.460.000 6.840.000

 37 ms ‘Scheldediep’ 2.630.000 6.840.000

 38 ms ‘Vechtdiep’ 3.640.000 10.530.000

 39 ms ‘Wesergas’ 6.170.000 16.300.000

 40 ms ‘Sinope’ 2.630.000 6.800.000

 41 ms ‘Scan Germania’ 8.350.000 20.430.000

 42 ms ‘Scan Finlandia’ 8.460.000 20.570.000

 43 ms ‘Santa Alexandra’ 3.820.000 40.860.000

Dit trackrecord vervangt alle voorgaande publicaties, wijzigingen voorbehouden (per 31/12/2002)

Nr. Scheeps-/Fondsnaam Eigen vermogen in € Totale investeringen in €
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 44 ms ‘Santa Anabella’ 3.820.000 40.860.000

 45 ms ‘Santa Arabella’ 3.820.000 40.860.000

 46 ms ‘Santa Ariana’ 3.820.000 40.860.000

  ms ‘Santa Alina’ - -

 47 ms ‘Harun J’ 6.620.000 17.040.000

 48 ms ‘Virgo J’ 6.770.000 17.040.000

 49 ms ‘Santa Celina’ 8.630.000 47.720.000

 50 ms ‘Santa Carolina’ 13.580.000 49.170.000

 51 ms ‘Santa Christina’ 13.580.000 49.170.000

 52 ms ‘Santa Carlotta’ 8.630.000 47.720.000

 53 ms ‘Santa Catalina’ 13.580.000 49.170.000

 54 ms ‘Vliediep’ 3.960.000 10.530.000

 55 ms ‘Spaarnediep’ 2.630.000 6.720.000

 56 ms ‘Europa’ 2.670.000 6.840.000

 57 ms ‘Callisto’ 2.670.000 6.840.000

 58 ms ‘Schuitendiep’ 2.630.000 6.840.000

 59 ms ‘Lauwersgas’ 6.830.000 18.060.000

 60 ms ‘Santa Victoria 8.530.000 64.670.000

 61 ms ‘Santa Virginia’ 8.530.000 64.670.000

 62 ms ‘Pollux J’ 7.280.000 17.050.000

 63 ms ‘Dinteldiep’ 3.550.000 12.570.000

 64 ms ‘Auriga J’ 9.040.000 24.970.000

 65 ms ‘Antares J’ 9.040.000 24.970.000

 66 ms ‘Crux J’ 9.040.000 24.970.000

 67 ms ‘Corona J’ 9.040.000 24.970.000

 68 ms ‘Santa Rafaela’ 14.010.000 63.400.000

 69 ms ‘Santa Rebecca’ 14.010.000 63.400.000

 70 ms ‘Santa Ricarda’ 14.010.000  63.400.000

 71 ms ‘Santa Roberta’ 14.010.000 63.400.000

 72 ms ‘Santa Romana’  14.010.000 63.400.000

 73 ms ‘Santa Rosanna’  14.010.000 63.400.000

 74 ms ‘Santa Rufina’ 14.010.000 63.400.000

 75 ms ‘Rio Alexander’ 7.820.000 37.120.000

 76 ms ‘Rio Yarkon’ 7.820.000 37.120.000

 77 ms ‘Rio Valiente’ 13.960.000 40.030.000

 78 ms ‘Rio Verde’ 13.960.000 40.030.000

 79 ms ‘Heinrich Oldendorff’ 10.230.000   22.980.000

 80 ms ‘Rio Taku’ 430.000 34.950.000

 81 ms ‘Rio Thomson’ 430.000  34.950.000

 82 ms ‘Rio Teslin’  650.000    34.450.000

 83 ms ‘Rio Thelon’ 650.000    34.450.000

  Totaal  860.740.000 2.810.660.00

Nr. Scheeps-/Fondsnaam Eigen vermogen in € Totale investeringen in €
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GHS/70523/67610
OPRICHTING COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP:
MPC SCHEEPSFONDS FAIRMOUNT SHERPA C.V.

Heden, *** tweeduizend drie, verschenen voor mij, mr
Geert Herman Smith, notaris te Groningen:

PARTIJEN
1. mevrouw Bianca Kuiper, geboren te Groningen op

negenentwintig maart negentienhonderdzesen-
zeventig, kantooradres: Hereweg 93 te 9721 AA
Groningen;
te dezen handelend als schriftelijke gevolmachtigde,
blijkens een aan deze akte gehechte onderhandse
akte van volmacht, van:
a. de heer Jacob Hendrik Wolters, geboren 

te Nieuwe Pekela op acht en twintig juni 
negentienhonderd vijf en vijftig, wonende te 9752 AC
Haren, Rijksstraatweg 71, houder van een paspoort 
met nummer: N94592103, geldig tot vier oktober 
tweeduizend vier,

b. de heer Geert Dokter, geboren te Leeuwarden op 
tien september negentienhonderd vijfenvijftig, 
wonende te 8917 AM Leeuwarden, Spanjaardslaan 
83, houder van een paspoort met nummer 
M14180308, geldig tot drieëntwintig 
februari tweeduizend zes;bij het geven van 
voormelde volmacht handelend in hun 
hoedanigheid van gezamenlijk vertegenwoordi-
gings bevoegde directeuren van de statutair te 
Groningen gevestigde besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid "MPC Münchmeyer 
Petersen Steamship B.V.", kantoorhoudende te 9721
AP Groningen, Verlengde Hereweg 173, ingeschre-
ven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Groningen 
onder nummer: 02077577, en als zodanig 
deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordi-
gende, welke laatstgenoemde vennootschap te 
dezen handelt in haar hoedanigheid van enig 
directeur van de statutair te Groningen gevestigde 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid: "MPC Scheepsfonds Fairmount Sherpa B.V.", 
kantoorhoudende te 9722 AM Groningen, Verlengde 
Hereweg 174, en als zodanig deze laatstgenoemde 
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende;

2. mevrouw Debby Corien Nederhoed, geboren te Meppel
op zeventien november negentienhonderd zevenen-
zeventig, kantooradres: Hereweg 93 te 9721 AA
Groningen; te dezen handelend als schriftelijke
gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte gehechte
onderhandse akte van volmacht, van:
a. de heer Jacob Hendrik Wolters, geboren te Nieuwe 

Pekela op acht en twintig juni negentienhonderd vijf
en vijftig, wonende te 9752 AC Haren, Rijksstraat
weg 71, houder van een paspoort met nummer: 
N94592103, geldig tot vier oktober tweeduizend vier;

b. de heer Hendrik Jan Bernard Zijlstra, geboren te  
's-Gravenhage op negen september negentien-
honderd zestig, wonende te 8444 SK Heerenveen, 
Dopheide 37, houder van een rijbewijs met 
nummer: 3030966270, geldig tot éénentwintig 
oktober tweeduizend vier; bij het geven van 
voormelde volmacht handelend in hun hoedanig-
heid van gezamenlijk vertegenwoordigings 
bevoegde directeuren van de statutair te 
Huizen gevestigde naamloze vennootschap 
"MPC Münchmeyer, Petersen Capital N.V.", 
kantoorhoudende te 1213 TL Hilversum, 
Utrechtseweg 47, ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 
32067248, en als zodanig deze vennootschap 
tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigende.

OPRICHTING COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij
deze een commanditaire vennootschap op te richten
teneinde voor gemeenschappelijke rekening en onder
gemeenschappelijke naam een scheepvaartbedrijf uit te
oefenen, waarbij:

BEHERENDE VENNOOT
als beherende vennoot optreedt de onder 1 genoemde
besloten vennootschap met beperkte vennootschap: 
MPC Scheepsfonds Fairmount Sherpa B.V., en

COMMANDITAIRE VENNOTEN
als commanditair vennoot optreedt de onder 2 genoemde
naamloze vennootschap: MPC Münchmeyer, Petersen
Capital N.V., alsmede de op grond van de hierna in artikel 5
nog toe te treden commanditaire vennoten.
Hierna wordt onder 'vennoten' zonder nadere aanduiding
verstaan zowel de beherend vennoot als de commanditaire
vennoten.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vennootschap draagt de naam: 
MPC Scheepsfonds Fairmount Sherpa C.V..
Zij is gevestigd te Groningen en houdt aldaar kantoor op
het adres (9722 AM) Verlengde Hereweg 174.

DOEL
Artikel 2
De vennootschap heeft als doel het in (economische)
eigendom verwerven, exploiteren en vervreemden van
schepen of aandelen daarin, het deelnemen in, het zich op
andere wijze interesseren bij ondernemingen met een
gelijk of aanverwant doel, het (doen) financieren van zulke
ondernemingen, en al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daar-toe rechtstreeks of middellijk
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Bijlage 2. CV-akte
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DUUR
Artikel 3
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

INBRENG
Artikel 4
1. Door de commanditair vennoot wordt aan contanten in

de vennootschap een bedrag van vier miljoen
tweehonderd vijfenzeventig duizend Amerikaanse
Dollar
(US$ 4.275.000,–) ingebracht.

2. De beherend vennoot "MPC Scheepsfonds Fairmount
Sherpa B.V." brengt in zijn kennis, arbeid en vlijt, zulks
in zodanige omvang als voor een behoorlijk beheer en
exploitatie van schepen vereist en voldoende is,
alsmede een bedrag in contanten groot vijfentwintig
duizend Amerikaanse Dollar (US$ 25.000,–).

3. Iedere vennoot wordt voor het bedrag van zijn inbreng
op de kapitaalrekening in de boeken van de vennoot-
schap gecrediteerd. Over dat bedrag wordt geen rente
vergoed.

4. Het te eniger tijd aanwezige vermogen zal goederen-
rechtelijk in eigendom toebehoren aan de beherend
vennoot. Tussen de commanditaire vennoten geldt dit
vermogen economisch als gemeenschap.

5. Met onderling goedvinden kan ieder der
commanditaire vennoten meer geld of andere
goederen in de vennootschap inbrengen.

TOETREDING
Artikel 5
1. Toetreding van een nieuwe vennoot (vervanging van

een vennoot daaronder begrepen) kan plaats vinden
zonder schriftelijke toestemming van alle vennoten. 

2. Nieuw toegelaten commanditaire vennoten
(vervanging van een vennoot daaronder begrepen),
dienen zich, onder voorwaarde van toelating, ten
genoegen van de overige vennoten, te onderwerpen
aan de bepalingen van deze overeenkomst respectie-
velijk naderhand overeen te komen bepalingen op de
voet van deze akte.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 6
De vennootschap wordt bestuurd door de beherend ven-

noot; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en
buiten rechte, één en ander echter alleen binnen de
grenzen van het hiervoor genoemde doel van de
vennootschap.

INTERNE VERHOUDING VENNOTEN
Artikel 7
1. De beherend vennoot heeft voorafgaande goed-keu-

ring nodig van de vergadering van commanditaire
vennoten voor de volgende rechtshandelingen:
a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van 

schepen;
b. het stellen van borgtochten en het verstrekken van 

waarborgsommen echter met uitzondering van de 

voor de bedrijfsvoering gebruikelijke borg-
tochten/waarborgsommen;

c. het berusten in rechtsvorderingen of het voeren 
van processen, zo eisend als werend, waarbij voor 
het nemen van conservatoire maatregelen de 
voorafgaande goedkeuring niet vereist is. 
Goedkeuring terzake van het in de vorige zin 
bepaalde is echter niet vereist voorzover het betreft 
rechtsvorderingen/processen welke nodig zijn voor 
de normale bedrijfsvoering;

d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, 
compromissen en akkoorden, echter met 
uitzondering van het hierna nader in dit artikel 
bepaalde;

e. in het algemeen voor het aangaan van elke 
handeling die de som of waarde van tweehonderd 
vijftig duizend Amerikaanse Dollar 
(US$ 250.000,00) te boven gaat, doch met uitzonde-
ring van het afwikkelen van schades en claims 
veroorzaakt door/aan casu quo verband houdende 
met schepen van de vennootschap;

f. het deelnemen in andere ondernemingen.
2. De commanditaire vennoten hebben het recht zelf of

door een accountant, zulks op eigen kosten, toezicht te
houden op de handelingen van de beherend vennoot,
inlichtingen te ontvangen en inzage te nemen van de
boeken, brieven en verdere bescheiden van de
vennootschap, waartoe zij het recht van toegang tot de
kantoren, boeken en bescheiden van de vennootschap
hebben.
De aldus verkregen informatie dient vertrouwelijk te
worden behandeld en is alleen voor gebruik binnen
het kader van de vennootschap.

VERGADERING VAN VENNOTEN
Artikel 8
1. De vennoten vergaderen zo dikwijls dit gewenst wordt

door de beherende vennoot of één of meer der
commanditaire vennoten, die (tezamen) voor meer
dan twintig procent (20 %) deelne(e)m(t)(en) in het
commanditaire kapitaal.

2. De beherend vennoot of een door hem aangewezen
aanwezige, treedt op als voorzitter van de vergadering
van vennoten.

3. De oproepingen geschieden schriftelijk, op een termijn
van ten minste veertien dagen, de dag der oproeping
en de dag der vergadering niet meegerekend, door of
namens de voorzitter, de beherende vennoot en/of de
commanditaire venno(o)t(en) die de vergadering
wens(t)(en). Bij de oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter
of de daartoe door hem aangewezene, met dien
verstande, dat bij afwezigheid of ontstentenis van
beiden, de vergadering zelf in haar leiding voorziet. 
De notulen worden gehouden door een door de
voorzitter van de vergadering aan te wijzen 
secretaris.
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5. Is de hiervoor in lid 3 vermelde termijn niet in acht
genomen of zijn bij de oproep één of meer te
behandelen punten niet vermeld, dan kunnen
niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen,
mits alle vennoten ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en niemand zich verzet.

6. Commanditaire vennoten kunnen zich ter vergadering
door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegen-
woordigen. Een gemachtigde kan slechts één
commanditaire vennoot vertegenwoordigen.

7. Alle besluiten worden, met inachtneming van het
overigens in deze akte bepaalde, genomen met een
volstrekte meerderheid van de stemmen, ongeacht het
ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal,
onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde.

8. Voor elke éénduizend Amerikaanse Dollar 
(US$ 1.000,00) waarvoor een vennoot met kapitaal in
de boeken van de vennoot-schap bij de aanvang van
zijn deelname is gecrediteerd kan één stem worden
uitgebracht. Gedeelten van stemmen worden 
verwaarloosd.

9. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen.

10. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij
eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitge-
brachte stemmen, dan wordt een tweede vrije
stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de
volstrekte meerderheid, dan wordt een eindstemming
gehouden tussen de twee personen, die bij de tweede
vrije stemming beiden het grootste aantal stemmen
verwierven of tussen de persoon, die toen het grootste
en de persoon, die toen het naast -bijgelegen aantal
stemmen verwierf. Komen door gelijkheid van
stemmen meer dan twee personen voor de eind-
stemming in aanmerking, dan wordt door één of meer
tussenstemmingen tussen hen, die bij de tweede vrije
stemming een gelijk aantal stemmen verwierven,
beslist, wie van hen in de eindstemming zal komen.
Staken de stemmen bij een tussenstemming of bij de
eindstemming, dan beslist het lot.

11. De vennoten kunnen ook buiten vergadering besluiten
nemen terzake waarvan het volgende geldt:
het voorstel waarover besloten dient te worden, wordt
schriftelijk door de beherend vennoot aan alle
commanditaire ven-noten toegezonden, voorzien van
de reden en argumentatie van dat voorstel;
a. terzake van het betreffende voorstel dient binnen 

één maand na verzending door de commanditaire 
vennoot schriftelijk te worden gereageerd in goed-
keurende of afwijzende zin, waarbij, indien 
afwijzend op het betreffende voorstel wordt 
gereageerd, tevens de argumentatie wordt gegeven,
om daarmee bij een eventueel revisievoorstel 
rekening te kunnen houden;

b. een besluit buiten vergadering is alsdan genomen, 
indien de meerderheid van het maximaal uit te 
brengen aantal stemmen in goedkeurende zin op 
het voor-stel heeft gereageerd, zoals hiervoor 
bepaald;

c. indien een vennoot binnen de hiervoor genoemde 
termijn van één maand niet schriftelijk heeft 
gereageerd of dat betreffende voorstel niet door de 
vennootschap is ontvangen, wordt het voorstel voor 
wat die vennoot betreft voor afgewezen gehouden.

12. De raadpleging van de commanditaire vennoten moet
door de beherend vennoot geschieden op zodanige
wijze als in verband met de omstandigheden en de
belangrijkheid van de te nemen beslissing behoorlijk is.

OVERLIJDEN/COMMANDITAIR AANDEEL IN
ONVERDEELDHEID
Artikel 9
1. Indien een commanditair vennoot overlijdt treedt/

treden diegene/diegenen die het aandeel van de
overleden vennoot heeft/hebben verkregen, ter zake
van deze vennootschap in de plaats en in de rechten
van de overleden vennoot, in het bijzonder ook met
betrekking tot het kapitaal. Indien het aandeel van de
overleden vennoot door meer dan één persoon wordt
verkregen, zal dat aandeel aan die personen
gezamenlijk toebehoren en zullen die personen in
bedoeld schrijven een vertegenwoordiger aanwijzen
zoals hierna in lid 2 bedoeld.

2. Indien een commanditair aandeel in de vennootschap
in onverdeeldheid aan meerdere natuurlijke en/of
rechtspersonen toebehoort zijn de gezamenlijk ge-
rechtigden verplicht er voor zorg te dragen dat aan de
vennootschap schriftelijk opgave wordt gedaan van
één hunner of een derde die de gezamenlijk
gerechtigden tot het betreffende aandeel ter zake van
dat aandeel jegens de vennootschap en ieder van de
andere vennoten zal vertegenwoordigen en door de
vennootschap en de andere vennoten beschouwd mag
worden als ware deze de enige rechthebbende op het
betreffende aandeel.

BOEKJAAR
Artikel 10
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste
boekjaar zal eindigen op één en dertig december
tweeduizend drie.

BALANS EN WINST EN VERLIESREKENING
Artikel 11
1. Na afloop van elk jaar, alsmede bij een eventueel

eindigen van de vennootschap in de loop van enig
boekjaar, worden de boeken van de vennootschap
afgesloten. Binnen zes maanden daarna wordt door
de beherend vennoot een balans en een winst- en
verliesrekening opgemaakt en vergezeld van een
verklaring van een registeraccountant.

2. De balans en de winst- en verliesrekening worden
door de beherende en commanditaire vennoten
tezamen in de vergadering van vennoten vastgesteld
met toestemming van alle betrokkenen binnen
genoemde termijn van zes maanden na het einde van
het boekjaar.

3. De balans en winst- en verliesrekening worden één
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maand voordat de hiervoor in lid 2 van onderhavig
artikel genoemde vergadering wordt gehouden, aan
alle vennoten ter kennisname toegezonden.

4. Indien een vennoot niet op de hiervoor in lid 2 
genoemde vergadering aanwezig of vertegen-
woordigd is, en genoemde vennoot niet binnen
genoemde termijn van één maand, zijn eventuele
bezwaren tegen de voornoemde balans en winst- en
verliesrekening schriftelijk gemotiveerd heeft kenbaar
gemaakt, worden de balans en winst- en
verliesrekening voor wat die vennoot betreft voor
goedgekeurd gehouden.

VERGOEDING BEHEREND VENNOOT
Artikel 12
De beherend vennoot ontvangt een jaarlijkse vergoeding
voor het gevoerde beheer ter grootte van vijfentachtig
duizend Amerikaanse Dollar (US$ 85.000,–), per kwartaal
bij vooruitbetaling te voldoen, voor de eerste keer per de
eerste van het kwartaal waarin het schip genaamd:
"Fairmount Sherpa" in de vaart wordt genomen.
Voormelde jaarlijkse vergoeding zal telkens per één
oktober van ieder jaar, voor het eerst op één oktober
tweeduizend vijf, zodanig wijzigen als overeenkomt met
een indexering groot vier procent (4%) per jaar.

WINST EN VERLIESVERDELING
Artikel 13
1. De jaarlijkse winsten worden genoten, met

inachtneming van het voorgaande artikel, door de
vennoten in de verhouding van de bedragen van hun
deelneming. Voorzover winst niet wordt uitgekeerd,
wordt zij bijgeschreven op de kapitaalrekening van
ieder van de vennoten, bedoeld in artikel 4, lid 3.

2. De jaarlijkse verliezen worden gedragen door de ven-
noten naar de hiervoor aangegeven verhouding, met
dien verstande dat de bijdrage in het verlies van elke
commanditaire vennoot tot het bedrag van zijn
commanditaire deelneming is beperkt.

UITTREDING, OVERDRACHT EN BEZWARING DEELNEMING
Artikel 14.
1. Een vennoot kan zijn deelneming in de vennootschap,

geheel of ten dele en de daarmede corresponderende
rechten uit hoofde van deze overeenkomst, slechts
verpanden of anderszins bezwaren met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de beherend vennoot.

2. Een commanditair vennoot treedt uit de vennootschap
a. ingeval van surséance van betaling, faillissement 

of, indien het een rechtspersoon betreft, ontbinding, 
op de dag van de aanvraag van surséance, van de 
faillietverklaring of van het besluit tot ontbinding;

b. door overdracht van de deelneming van de 
betrokken commanditaire vennoot overeenkomstig 
het in lid 3 van dit artikel bepaalde;

c. bij een besluit van de vennoten genomen met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van alle 
uitgebrachte stemmen, wegens een dringende 

reden in de zin van artikel 7a:1684 van het Burger-
lijk Wetboek op de dag in de opzegging bepaald.

3. In geval een commanditaire vennoot zijn deelneming
op grond van lid 2 (b) van dit artikel wenst te
vervreemden, hierna ook te noemen: de aanbiedende
vennoot, dient hij zijn deelneming eerst schriftelijk te
koop aan te bieden aan de beherend vennoot.
De beherend vennoot is verplicht schriftelijk binnen
veertien dagen na de ontvangst van eerstbedoeld
schrijven aan de aanbiedende vennoot antwoord te
geven. Indien de beherend vennoot antwoordt dat 
hij de deelneming wenst te verwerven zal de koop-
prijs tussen partijen in onderling overleg worden 
vastgesteld.
Indien:
a. bedoeld overleg niet binnen dertig dagen nadat de 

deelneming aan de beherend vennoot is aange-
boden heeft geleid tot een overeenstemming 
terzake van de koopprijs dan wel

b. de beherend vennoot niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn schriftelijk antwoord geeft aan de 
aanbiedende vennoot dan wel

c. meedeelt niet tot aankoop te willen overgaan;
is de aanbiedende vennoot gerechtigd zijn 
deelneming gedurende een periode van één jaar, 
aanvangende direct na bedoelde periode van één 
maand, aan derden te vervreemden, mits er door 
de beherend vennoot een bieding is uitgebracht 
niet voor een lagere prijs dan die bieding.
Een overname door een derde als hiervoor bedoeld 
is tegenover de vennootschap van kracht, indien en 
zodra zij schriftelijk aan de beherend vennoot ter 
kennis is gebracht dan wel door de vennootschap is
erkend, welke kennisgeving in elk geval dient te 
bevatten de naam van de koper, alsmede zijn adres 
en woonplaats gegevens en de koopsom waarvoor 
de deelneming is verkocht.

4. In geval van uittreding op grond van lid 2 (a) en (c) is
de commanditaire vennoot ten aanzien van wie de
vennootschap wordt beëindigd gerechtigd tot het saldo
van de kapitaalrekening vermeerderd met zijn aandeel
in de stille reserves, zulks één en ander per de datum
van uittreding.
In geval van uittreding op grond van lid 2 (a) en (c) zal
de waarde van de deelneming van de commanditaire
vennoot ten aanzien van wie de vennootschap wordt
beëindigd worden bepaald op basis van een jaarreke-
ning, opgemaakt naar de toestand op de dag van
beëindiging.
Hierbij zullen alle activa en passiva in aanmerking
genomen worden voor de waarde in het economisch
verkeer. De onderhavige jaarrekening dient uitsluitend
ter bepaling van de waarde van de deelneming van 
de commanditair vennoot ten aanzien van wie de
vennootschap wordt beëindigd.
In deze jaarrekening wordt opgenomen het aandeel in
de stille reserves van de betrokken commanditair
vennoot.
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Deze stille reserves zullen worden bepaald door het
opmaken van een balans uitsluitend ter berekening
van de stille reserves toekomende aan de
commanditair vennoot ten aanzien van wie de
vennootschap wordt beëindigd, op welke balans de
activa der vennootschap zullen worden opgenomen
tegen een in onderling overleg vast te stellen waarde,
terwijl zij bij gebreke van overeenstemming
daaromtrent zal worden opgenomen tegen een door
de voorzitter van het Nederlands Instituut van
Registeraccountants te benoemen deskundige, zijnde
lid van gemeld instituut, vast te stellen waarde.
De beherend vennoot is onherroepelijk gemachtigd tot
het verrichten van alle rechtshandelingen die ten doel
hebben de commanditair vennoot ten aanzien van wie
de vennootschap wordt beëindigd en de overblijvende
commanditaire vennoten die de uitkering bijeen
moeten brengen, zijn respectievelijk hun verplichtingen
te laten nakomen.

5. Ingeval van toe- en uittreding door een commanditair
vennoot zal de vennootschap van rechtswege worden
voortgezet, waarbij de overige vennoten alle activa en
passiva van de vennootschap toegescheiden krijgen
naar rato van hun deelneming.

EINDE VENNOOTSCHAP
Artikel 15
1. Artikel 7a:1683 van het Burgerlijk Wetboek is op de

ven-nootschap niet van toepassing.
2. De vennootschap kan worden ontbonden vanaf het

tijdstip van verkrijging van de economische eigendom
van het schip en wel bij een besluit van de vennoten
genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van alle uitgebrachte stemmen.

3. Bij het einde van de vennootschap is iedere vennoot in
het vermogen van de vennootschap gerechtigd voor
het aandeel van zijn kapitaal waarvoor hij op dat
moment in de boeken van de vennootschap is
gecrediteerd.

Artikel 16.
1. Indien de vennootschap eindigt zullen haar zaken zo

spoedig mogelijk worden geliquideerd door de behe-
rend vennoot. Het bepaalde in lid 2 van artikel 7 blijft
tijdens de liquidatie van kracht.

2. Ingeval van liquidatie heeft geen van de vennoten,
noch één of meer van de rechtverkrijgenden, het recht
om de naam van de vennootschap voortaan te voeren,
behoudens na daartoe verkregen toestemming van de
andere vennoten of hun rechtverkrijgenden.

3. Liquidatiewinst of liquidatieverlies wordt op dezelfde
wijze genoten, respectievelijk gedragen, als in deze
akte geregeld voor de jaarlijkse winst respec-tievelijk
het jaarlijkse verlies. Een commanditaire vennoot
behoeft uiteraard nimmer meer dan zijn commandi-
taire deelneming te dragen.

GESCHILLEN
Artikel 17
1. Alle geschillen, die terzake van deze vennootschap

tussen partijen rijzen, worden beslist door de drie
arbiters, die als goede mannen en vrouwen, naar 
billijkheid rechtspreken in hoogste ressort.

2. Een geschil is aanwezig zodra één partij de aanwezig-
heid hiervan heeft aangenomen.

3. De arbiters worden door partijen benoemd in
onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming,
door de rechter van het kanton waar de vennootschap
is gevestigd, op verzoek van één of meer van haar.

4. De arbiters regelen zelf de wijze van behandeling van
het geschil en bepalen in de uitspraak door welke
partij(en) de kosten van de arbitrage moeten worden
gedragen.

5. De arbiters zijn steeds bevoegd hun uitspraak te doen
in de vorm van een bindend advies. Zij zijn hiertoe
verplicht op het éénparig verzoek van partijen, die ook
tezamen mogen bepalen dat in de plaats van drie
arbiters volstaan zal worden met één arbiter.

KOSTEN AKTE
Artikel 18
De kosten van deze akte zijn ten laste van de vennootschap.

GOEDKEURINGSVERKLARING
De comparanten onder 2, handelend als gemeld,
verklaarden, namens de commanditair vennoot van de bij
deze akte opgerichte commanditaire vennootschap,
conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van onderhavig
vennootschapscontract, de beherend vennoot bij deze
goedkeuring te verlenen tot:
a. het te zijner tijd in (economische) eigendom

verwerven van het zeeschip, genaamd: "Fairmount
Sherpa";

b. het aangaan van één of meerdere
geldleningsovereenkomsten, zulks in verband met 
de financiering van het hiervoor onder a. genoemde
zeeschip, en te dien einde zulks tot meerdere
zekerheid voor de terugbetaling van de geleende
gelden het hiervoor sub a. genoemde zeeschip ten
behoeve van de geldverstrekker(s) te belasten met
één of meerdere hypotheken.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Groningen, 
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de
toelichting daarop aan de verschenen personen, hebben
deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisge-nomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.


