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Geachte unithouder,
In deze derde nieuwsbrief staan we stil bij de invloed die de privacy wetgeving heeft op
CATF, haar beheerder en haar dienstverleners. En op u natuurlijk, als unithouder in CATF.
Ook staan we stil bij de toekomst van CATF. Daarnaast vindt u een verslag van de SAC,
waarin zij stil staat bij haar werkzaamheden in de afgelopen maanden.
De invloed van de privacy wetgeving.
Sinds mei van dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van
kracht. Deze Europese verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De
AVG raakt iedere onderneming in de Europese Unie die gegevens van personen heeft,
verkrijgt of verwerkt. Dat betekent dat de AVG ook betrekking heeft op uw gegevens die wij
van u als unithouder in CATF hebben. Het is daarbij goed om in ogenschouw te nemen
welke ondernemingen daar direct en indirect bij betrokken zijn.
BAUM Management is als de beheerder van CATF verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens door haar en de door haar in het kader van het beheer ingeschakelde
derden. Denk hierbij met name aan Öko-Life, de client communication agent van CATF en
Moventum SCA, de administrateur van CATF. Zij verwerken in opdracht van BAUM
Management uw persoonsgegevens. Omdat u unithouder bent van CATF, mogen deze
partijen uw persoonsgegevens verwerken. BAUM Management heeft met deze derden
verschillende “Service Level Agreements” afgesloten om er zorg voor te dragen dat zij in
overeenstemming met de AVG handelen. Onder de door ons verwerkte persoonsgegevens
vallen met name:














Voornaam;
Achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Nationaliteit;
Adresgegevens;
(Mobiele) telefoonnummer;
E-mailadres;
Burgerservicenummer;
Gegevens van identiteitsdocumenten;
Betaalgegevens;
Overige relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld een testament of verklaring van
erfrecht.

Uw gegevens worden verwerkt in een beveiligde cloud. De cloud voldoet aan de regels van
de AVG. De cloud storage van de verschillende bij de verwerking van uw persoonsgegeven
betrokken ondernemingen is in de Europese Unie gelegen en voldoet aan AVG.
Als Unithouder van CATF heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, aan te
passen of te verwijderen. In beginsel kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw
persoonsgegevens en u kunt uw toestemming voor het verwerken intrekken. Graag maken
wij u erop attent dat het intrekken van toestemming niet mogelijk is zolang u Unithouder
bent omdat uw gegevens dan niet op grond van uw toestemming maar op grond van uw
belegging in CATF worden verwerkt. Mocht u van een van deze opties gebruik willen maken,
dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij Öko-Life.
In het onverhoopte geval dat sprake is van de inbreuk, in verband met persoonsgegevens,
zijn wij gehouden om binnen 72 uur melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit in Nederland. Indien het
om een ernstige inbreuk gaat die u kan raken zullen wij u ook informeren.
De toekomst van CATF.
In de nieuwsbrief van september 2018 hebben we stilgestaan bij de stand van zaken met
betrekking tot de structuurwijziging van CATF. Zoals u daar heeft kunnen lezen, is een
structuurverandering naar een gesloten fonds essentieel voor de voortgang. Immers, zolang
redemptions blijven bestaan, blijft de onevenwichtigheid tussen cash behoefte op korte
termijn en de lange termijn die de bomen nodig hebben om kaprijp te zijn, bestaan. Dat
dilemma kwam ook naar voren in nieuwsbrief II, waar we stil stonden bij de totstandkoming
van de jaarcijfers en de vaststelling van de NAV 2017. Ook hier speelt, dat de
waarderingssystematiek er van uit gaat, dat de bomen kunnen volgroeien. Bij een, als
gevolg van de redemptions gedwongen, vroegtijdige verkoop hebben de bomen een heel
andere en veel lagere waarde.
De huidige onzekerheid maakt het dan ook moeilijk, zo niet onmogelijk, om een lange
termijn planning te maken. Immers, vanuit de doelstelling van CATF, zouden we ons op de
ontwikkeling van de plantages moeten richten. Dat betekent doorgaan, op hoofdlijnen, met
het beleid zoals dat totnutoe gevoerd is: optimalisatie van de plantages, een sterke focus
op duurzaamheid en opbrengst. In de afgelopen jaren hebben we hier succesvol invulling
aan gegeven. De tegenslag met betrekking tot de, bij de omvorming onbekend, SDLT
aangetaste plantages in het noorden van Costa Rica werd benut om succesvolle plantages
in het Zuiden aan te leggen. We hebben u wel eerder bericht over de onvoorstelbare groei
die de daar geplante bomen doormaken. Ook op het gebied van duurzaamheid heeft er een
goede ontwikkeling plaatsgevonden, hetgeen er in resulteerde, dat wij LuxFlag geregistreed
zijn en FSC gecertificeerd hout kunnen leveren.
Het voortzetten van deze ontwikkeling is alleen mogelijk als CATF ook daadwerkelijk de
ruimte heeft om aan lange termijn planning te doen.
De SAC.
Gewaardeerde unithouder,
In deze derde nieuwsbrief vertellen wij u wat meer over de activiteiten van de SAC.
De vele onzekerheden, zoals die in deze nieuwsbrief en de vorige nieuwsbrieven zijn
beschreven hebben er toe geleid, dat de bemoeienis van de SAC gaandeweg dit jaar groter
is geworden. Wij hebben in onze vergaderingen veel aandacht besteed aan de rapportages
uit Costa Rica. Immers, daar ligt de basis van ons bezit. De SAC nam, met de
fondsbeheerder en de bosbouwer de rapporten met betrekking tot de groeicurve van de
bomen door. Vervolgens is met de SAC gesproken over de bodemgesteldheid en het
resultaat daarvan: een achterblijvende groei op de plantages Rincon, Conti en Palmar
Norte.

Om de voortgang te zien is de voorzitter van de SAC, op eigen kosten, naar Costa Rica
afgereisd om de ontwikkelingen ter plaatse te zien en met het lokale bosbouwteam te
spreken.
Toen bleek, dat er een probleem was gerezen met betrekking tot de betaling vanuit India
(alwaar het meeste teakhout naar toe wordt verkocht), hebben wij nadere toelichtingen
gevraagd en gekregen. In nieuwsbrief II werd op deze casus al ingegaan.
De stand van zaken met betrekking tot de omvorming had ook onze volle aandacht. Twee
leden van de SAC zijn naar Luxemburg gereisd (wederom op eigen kosten) om met direct
betrokkenen te spreken en het belang van een spoedige voortgang te benadrukken. Wij
spraken aldus met de fondsadvocaat en met Crestbridge. Ook na deze gesprekken is er
meerdere malen direct contact geweest.
In de vorige nieuwsbrieven van Baum, heeft u daar ook meer over kunnen lezen. De SAC
houdt de voortgang nauwlettend in de gaten.
De huidige situatie vraagt om een grotere betrokkenheid van de SAC. Immers, de druk op
beheerder BAUM is groot en ook de uitdagingen voor “onze” bosbouwers in Costa Rica
(ARC) leiden tot extra aandacht. De prioriteiten die gesteld moeten worden, worden door de
SAC nauwlettend in de gaten gehouden.
Wij hebben daarbij, vanuit haar rol, vooral een toezichthoudende functie, geen
beleidsbepalende. Echter, vanuit die toezichthoudende rol heeft de SAC wel diverse
belangenafwegingen te maken.
De belangrijkste afweging daarbij is natuurlijk die van de belangen van de redemption
indieners versus de belangen van de participanten. Die kunnen namelijk totaal verschillend
zijn. Een “redeemer” wil graag uitbetaald krijgen; de unithouder wil waardegroei.
Uitbetaling is korte termijn; waardegroei is langere termijn georiënteerd.
Wij realiseren ons maar al te goed, dat er in deze situatie meer onzekerheid is dan
zekerheid. De SAC is er echter van overtuigd, dat ook in periodes van onzekerheid, de
informatiestroom op peil moet blijven. Zodat u in ieder geval op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen. En dat er op meerdere fronten hard gewerkt wordt in het belang van CATF.
SAC
In de vierde nieuwsbrief van deze maand staat de structuur van de bij CATF betrokken
partijen: BAUM, LATC en Crestbridge centraal.
Er zit er een bepaalde logica in de volgorde van de onderwerpen. We hopen dat u, na het
lezen van het vierde deel, de opbouw herkent. Mogen wij u dan ook verzoeken u eventuele
vragen nog even te bewaren tot na het vierde deel? Wellicht zijn ze dan namelijk al
beantwoord.
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