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Geachte unithouders, 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief van februari 2019 heeft de SAC, in een goede verhouding met 

BAUM, het voortouw genomen in de realisatie van een nieuwe structuur van het CATF-

fonds. In deze nieuwsbrief willen we antwoord geven op de volgende vragen die 

ongetwijfeld bij menig unithouder leven: 

1.  Waarom is er zo weinig transparantie tijdens dit proces? 

2. Waarom duurt het omvormingstraject zo lang? 

3. Wat kunnen we nu al zeggen over de beoogde  structuur? 

4. Wanneer verwachten we dat dit proces gereed zal zijn? 

Het antwoord op de eerste vraag heeft allereerst te maken met het feit dat wet- en 

regelgeving het ons niet mogelijk maakt om halve oplossingen te communiceren. Daarnaast 

lopen we het risico dat een partij afhaakt bij vroegtijdige communicatie. We kunnen echt pas 

informatie verstrekken als er een totaaloplossing is, die ook aan de CSSF is voorgelegd. Elke 

partij die nu op de hoogte is van onderdelen van de herstructurering heeft een 

geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. We schieten in onze eigen voet als we 

informatie lekken. 

Ten aanzien van vraag 2: de duur van het proces frustreert ons ook regelmatig, en 

waarschijnlijk net zo erg als u. Helaas kunnen we daar weinig invloed op uitoefenen. Des te 

eerder we deze omvorming goed hebben afgerond, des te beter het voor ons allen is. Er zijn 

veel partijen bij betrokken, die allemaal hun belangen en verantwoordelijkheden hebben. 

Dit betekent dat met name de voorzitter van de SAC, Gert Jochems, wekelijks gesprekken 

voert om tot een oplossing te komen. Het is soms 3 stappen vooruit en 2 achteruit. De 

uiteindelijke oplossing zal bijvoorbeeld moeten inhouden dat de liquiditeit voor de eerste 

jaren gewaarborgd is en dat er overeenstemming wordt bereikt met de huidige verstrekkers 

van leningen.  

Gelet op het voorgaande kunnen we dus nog niets concreets zeggen over de beoogde 

structuur, en vraag 3 helaas nog niet beantwoorden. Wel kunnen we onze doelstellingen 

hier herhalen. Deze zijn in willekeurige volgorde: 

- Er dient een oplossing voor de redemptions te komen; 

- We willen continuering van het bosbouwbeleid zonder noodzaak om voortijdig te 

kappen; 

- De nieuwe structuur moet een gezonde balans hebben en beschikken over 

voldoende liquide middelen; 

- De verkoop van units moet op elk moment mogelijk zijn; 

- De nieuwe structuur moet interessant zijn voor grote investeerders; 

Rest nog de beantwoording van vraag 4: wanneer we denken dat de nieuwe structuur 

gerealiseerd zal zijn. We mogen niets beloven wat we niet waar kunnen maken en daarom is 

het op dit moment niet mogelijk een harde datum af te geven. In dit proces is de tijd niet 
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onze vriend. Hoe langer het duurt, des te meer uitdagingen we zullen tegenkomen, daarvan 

zijn we ons meer dan bewust. We kunnen zelfs niet garanderen dat de nieuwe structuur een 

feit zal worden, want uiteindelijk moet ook U als unithouders de plannen goedkeuren. Tot 

het zover is vragen wij U als mede-unithouders om nog enige tijd geduld te hebben. We 

werken aan de laatste hindernissen om daar een oplossing voor te vinden. Het grootste deel 

van de nieuwe structuur staat ondertussen in de steigers, maar zolang het plaatje niet 

compleet is, is er nog geen oplossing, die we kunnen communiceren 

Zodra het mogelijk is en uiterlijk voor het einde van 2019, zullen we u hierover verder 

informeren.  

 

de Supervisory and Audit Committee (SAC) van CATF 


