Geachte teakhoutbelegger,
Hierbij vestigen wij graag uw aandacht op een e-mail van de Stichting Amazon Teak
Foundation (ATF) van 14 januari j.l. en een brief van de Stichting Administratie- en
Trustkantoor Tectona (SATT) van 9 januari 2014 (zie ook www.omvormingatf.nl).
SATT en ATF stellen dat zij van mening zijn dat wij (GoodWood.nl) in onze
informatieverschaffing aan u als teakhoutbelegger niet concreet genoeg zouden zijn
geweest. Dit met name ten aanzien van ons vrijblijvende verzoek tot overname
van uw teakhoutparticipaties en de reikwijdte van de daarbij behorende volmacht,
zoals uitgebreid beschreven in onze vrijblijvende offerte aan u.
Bovendien menen ATF en SATT dat u in onze offerte mogelijk niet duidelijk zou
hebben gelezen dat GoodWood.nl de handelsnaam is van de besloten vennootschap
Van Goedt hout Zaegt men Plancken B.V. Wij zijn echter van mening dat in onze
vrijblijvende offerte, die is beoordeeld door een jurist, onder iedere pagina zeer
duidelijk als voetnoot is opgenomen dat GoodWood.nl een handelsnaam is van de
besloten vennootschap “Van Goedt hout Zaegt men Plancken B.V.”. Voorst staat dit
duidelijk vermeld in punt 5 van de offerte onder Aandachtspunten. Indien u dit
onverhoopt niet heeft gelezen, dan verzoeken wij u er hierbij graag nogmaals kennis
van te nemen.
Op basis van het vorenstaande heeft SATT per brief verklaard dat zij door u reeds
getekende offertes en/of volmachten vooralsnog niet zal accepteren en de door u
gewenste overdracht niet wil verwerken in haar administratie. Hiermee schendt SATT
naar onze mening uw recht om uw teakparticipaties aan ons te verkopen. Uit de
diverse algemene voorwaarden die zijn overeengekomen tussen u en onder andere
SATT, blijkt dat u te allen tijde gerechtigd bent het economische eigendom van de
Teakbomen en de overige rechten aan iedere willekeurige derde over te dragen. In
dit geval is GoodWood.nl de betreffende derde die de rechten eventueel wil
overkopen van u. De SATT, die enkel een uitvoerende taak heeft, kan en mag de
bedoelde transacties op juridische gronden niet tegenhouden.
ATF heeft aan participanten per e-mail een brief gestuurd en een brief van SATT
aan GoodWood.nl op de ATF-website (www.omvormingatf.nl) gepubliceerd zonder
vooraf met GoodWood.nl -of met u- een gesprek aan te gaan om zo hun eventuele
bezwaren te bespreken en/of ons in de gelegenheid te stellen eventuele bezwaren
weg te nemen. Wij hebben onze zienswijze dan ook helaas niet vooraf aan hen
kenbaar mogen en kunnen maken. Wij zien ons daarom genoodzaakt u via deze
website c.q. brief op de hoogte te stellen, zodat u een goed beeld krijgt van deze
vervelende situatie. GoodWood.nl was en is van mening dat de door u getekende
overeenkomsten en/of volmachten volledig rechtsgeldig zijn en dat SATT op basis
daarvan de overdracht van uw participatie in haar administratie dient te verwerken.
Het is niet aan SATT om de overeenkomst (of de totstandkoming ervan) zoals die
tussen u en ons is gesloten te beoordelen en (nu blijkt) zelfs tegen te houden. Op het
vlak van de overdracht van certificaten heeft SATT alléén een rol als
administratiekantoor dat het participantenregister moet bijhouden. Eventuele
overdrachten van u aan een derde dient zij op uw verzoek in de hoedanigheid
van verkoper, al dan niet via uw volmacht aan ons, administratief te verwerken. Door
dit niet te doen lijdt u mogelijkerwijze financiële schade.

Niet SATT mag bepalen of u uw participatiecertificaat wenst te verkopen. Dat bepaalt
u! Indien u als verkoper van mening bent dat u de verkooptransactie met ons
(alsnog) niet tot stand wil brengen dan kunt u uiteraard aan ons uw bezwaren laten
weten. Wij treden dan graag met u in overleg zodat wij uw bezwaren kunnen
oplossen en desgewenst de overeenkomst met u kunnen annuleren. Wij zullen SATT
daarvan dan per direct op de hoogte stellen.
Hoe dan ook, ondanks dat ATF en SATT ons niet de gelegenheid hebben gegeven
om, voorafgaand aan de publicatie, inhoudelijk te reageren zullen wij hun brieven
(door een advocaat laten) beantwoorden en van hen verlangen, dat zij de door u
getekende overeenkomsten en volmachten honoreren, tenzij u ons anders verzoekt.
Hoe nu verder?
SATT stelt dat de eerder door u ingezonden formulieren nu niet langer gebruikt
kunnen worden en dat verzoeken tot overdracht zouden zijn komen te vervallen.
Zoals gezegd zijn wij van mening dat deze formulieren (de offerte en
de machtiging) wél rechtsgeldig zijn en dat SATT de overdracht van uw beleggingen
aan ons dient uit te (doen) voeren. Wij zullen SATT van onze zienswijze op de
hoogte stellen en overdracht conform uw overeenkomst en/of volmacht
verlangen. Tevens zullen wij een rectificatie van ATF en SATT eisen, waarin zij hun
uiterst negatieve ongegronde uitlatingen over GoodWood.nl zullen terugnemen.
Helaas heeft e.e.a. wel als gevolg dat de doorlooptijd van de overdracht van uw
beleggingen hierdoor mogelijkerwijs enige vertraging oploopt. Wij betreuren dat ten
zeerste en bieden hier onze welgemeende excuses voor aan.
Zodra er meer duidelijkheid is over het vervolg zullen wij zo snel mogelijk
wederom contact met u opnemen.
Met vriendelijk groet,
GoodWood.nl
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