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Betreft: Een update van GoodWood.nl

Geachte {{Aanhef}} {{Achternaam}} ,

Als belegger in de producten van GoodWood heeft u de recente berichtgeving over de schulden / beslagleggingen en rechtszaken daaromtrent
wellicht gevolgd. Een mogelijkheid tot faillissement van bosbouwonderneming Floresteca SA hangt in de lucht.

Wachten of winnen?
De waarde van de meeste hectares is de afgelopen jaren alleen maar naar beneden gegaan. De opbrengst van het deel van uw hectares is
daarmee gedecimeerd. Zo hebben veel hectares een negatieve waarde, maar allemaal een waarde onder het bedrag waarvoor u het heeft
aangeschaft. De verwachting is dat door de corona problematiek de prijs van Teak ook niet zal stijgen. Met andere woorden, uw boom groeit wel,
maar de prijs per kuub hout daalt, de mogelijke opbrengst daarvan – als de bosbouwonderneming Floresteca SA niet omvalt en u te maken krijgt
met een curator – daarmee ook. Bovendien is de prijs van Teak in dollars genoteerd. De dollar staat momenteel zeer laag staat t.o.v. de Euro.

Wat bieden wij?
Wij organiseren en regelen de donatie en de opbrengst ervan aan het goede doel. U krijgt een bericht wanneer de overdracht een feit is en
ontvangt een bewijs van de schenking aan het goede doel. Schenkingen kunt u veelal verwerken als aftrekpost in de Inkomensbelasting. Zo ziet u
door middel van een fiscaliteit een deel (tot 50%) van uw investering terug.

Goodwood.nl koopt alleen de onbezwaarde hectares in van, indien een hectare geen 100% kapopbrengst heeft ( bij voorbeeld in geval van
financiering bij aankoop) wordt de hectare waar mogelijk wel overgedragen, maar ontvangt u het percentage waartoe u conform het contract dat u
overdraagt gerechtigd toe bent. Ook sommige hectares van Boerderijen Araras, Bambu, Duas Lagoas, Paraiso, São Miguel worden overgedragen
aan het goede doel of verkocht maar kennen een negatieve waarde. Uw belegging is in dat geval geheel waardeloos geworden en/of kent een
negatieve waarde. U ontvangt hierover bericht, er vindt dan geen uitbetaling van koopsom plaats, omdat de administratieve kosten hoger zijn dan
de opbrengst. Wanneer u de hectare dan alsnog op uw naam wenst te houden, kunt u ons hierover binnen 10 dagen na overdracht berichten en
kunt u op uw besluit terugkomen, na deze periode is de overdracht finaal.

Het goede doel
Wanneer de bomen omgezaagd worden, steunt u de Stichting welke Bos en Natuur in hoog vaandel heeft, uw inleg wordt gebruikt om nieuwe
bomen duurzaam te planten, en blijvend voor de opslag van CO2 te behouden. Nu een keuze maken scheelt u vermogensrendementsheffing! U
kunt er ook voor kiezen om een aanvullende schenking te doen of uw hectare te verkopen voor 325 euro per hectare.

Zie de achterzijde van deze brief om uw keuze door te geven. Na de ontvangst van uw stukken gaat het administratiebureau ermee aan de
slag. De tenaamstelling wijzigen en dossiers compleet maken kost enige behandeltijd. U krijgt een definitieve bevestiging van de afhandeling in uw
brievenbus!

Met vriendelijke groet,

GoodWood.nl

Philip Langer
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Maak een keuze voor uw investering:
(Stuur het antwoordformulier retour)
_

Ja, ik schenk (de opbrengst van) mijn hectare in natura aan het goede doel. Ik machtig Goodwood.nl om dit
in orde te maken en ontvang een schriftelijke bevestiging van de gedane schenking.

_
Ja, ik doe een aanvullende schenking van €10 | €100 | €1000 | €10.000 | Anders, namelijk € ............... .....
(omcirkel het juiste bedrag). Ik machtig u deze van ondergenoemd rekeningnummer af te schrijven.

_
Nee, ik verkoop mijn deel / per hectare voor 325 euro minus de administratiekosten van 25 euro.

_
Verzoek om registratie overdracht contracten en participatiecertificaten
Verkoper (1) Naam:
*Voeg een kopie van identiteitsbewijs bij deze brief.

(Eventueel) Verkoper (2) Naam:
*Voeg een kopie van identiteitsbewijs bij deze brief.

Verklaart hierbij dat hij/zij al zijn/haar contracten met GoodWood Investments B.V. en / of stichting Amazon Teak Foundation en alle
daarmee verbonden participatiecertificaten en de daaruit vloeiende kap-opbrengsten op datum ondertekening heeft overgedragen
aan Beucker Finance B.V. / Goodwood.nl en machtigen Beucker Finance B.V. / Goodwood.nl tot alle handelingen benodigd tot een efficiënte overdracht bij
Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona te bewerkstelligen.

Dit tegen algehele finale kwijting van welke mogelijke vordering dan ook op Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona.
Uw uitbetaling volgt nadat deze klantretouren-campagne is afgerond en een kwart van de beleggers heeft gereageerd, doch uiterlijk einde 2021.
De bevestiging van overdracht volgt over het algemeen indien uw aanvraag volledig is, binnen 1 maand na de daadwerkelijke overdracht. Bent u gemachtigd
vertegenwoordiger en/of nabestaande gelieve hiervan de schriftelijke machtiging of overlijdensakte toe te voegen.

Aldus ondertekend op: ............................ te ..........................................

Handtekening & Naam partner

Handtekening & Naam

_
_
Uw naam:

..................................................................

Uw rekeningnummer: .......................................................

Uw naam: ...................................................................................
_

Na het invullen van dit formulier kunt u deze terugsturen per post. Gebruik hiervoor de bijgeleverde retourenvelop.
Bij onduidelijheden over zaken betreffende deze brief zullen wij contact met u opnemen via het bij ons bekende e-mailadres of telefoonnummer.
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_

