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De Autoriteit Financiële Markten
In een eerder nieuwsbrief deelden wij al mee dat wij geen vergunning hebben van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). De oorzaak is dat de AFM zodanige voorwaarden stelt dat er bijna niet aan
voldaan kan worden. Bovendien is het toezicht zo duur dat het moederbedrijf Robiplant dit niet kan
opbrengen.
Om deze redenen mogen wij geen plantages meer aanbieden en de bestaande plantages ook niet
meer beheren. Dat doen wij dan ook niet. Dat wij niet mogen aanbieden is geen probleem; wij
hebben al 800 ha aangelegd. Geen beheer voeren betekent in de praktijk niets want de bomen
groeien gewoon door. Gemiddeld is deze groei overeenkomstig de prognose: 1 cm in diameter en 1
meter in lengte per jaar.
Volgens de AFM moeten wij in de nu ontstane situatie de bestaande contracten afwikkelen. Als wij dat
nu zouden moeten doen, terwijl de bomen nog dun zijn, zou dit voor de deelnemers financieel heel
slecht uitpakken. Er valt dan (vrijwel) geen opbrengst te verwachten.
Op de website van de AFM staat in dit verband nuttige informatie. De keuze van de afwikkeling is aan
de aanbieder zelf, Robiplant dus. Bovendien kan de AFM niet ingrijpen in de contractuele relatie
tussen aanbieder en participant. Robiplant heeft dan ook besloten af te wikkelen overeenkomstig het
contract dat met de participanten gesloten is. Dat betekent dat het contract gewoon doorloopt
gedurende de overeengekomen looptijd, dat het hout gekapt wordt en verkocht en dat de opbrengst
aan de participanten zal worden uitgekeerd, alles precies zoals aan de deelnemers is beloofd. Onze
contractuele verplichtingen komen wij dus ten volle na.

Tussenkap 2008/2009
Zoals eerder meegedeeld verloopt de verkoop van het hout uit de vorige tussenkap zeer moeizaam.
Wij blijven natuurlijk proberen om hierin verbetering te brengen. Andere aanwendingen van het hout
worden gezocht, nieuwe contacten gezocht, het zelf bewerken van het hout wordt onderzocht etc.
Hoewel wij dus een flinke voorraad onverkocht hout hebben, zijn wij inmiddels toch begonnen met de
tussenkap die deze winter moet plaatsvinden.
Wij wijzen er nog op dat wij niet verplicht zijn deze tussenkap, die op onze kosten plaatsvindt, uit te
voeren. Gezien de tegenvallende resultaten willen wij de belegger hier echter tegemoetkomen.

Contact
Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u naar onze website. Mocht u desondanks nog vragen
hebben, dan kunt u ons altijd bellen of per e-mail berichten. Dit laatste geniet de voorkeur, aangezien
er niet altijd voldoende kantoorpersoneel aanwezig is. Wij zullen altijd proberen u zo snel mogelijk te
antwoorden.
www.robiniafoundation.nl

info@robiniafoundation.nl
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