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Deze Nieuwsbrief is bedoeld voor participanten, die participaties hebben gekocht via Goodwood Investments 

B.V. (Goodwood) of de Stichting Amazon Teak Foundation (ATF). De participaties betreffen opbrengstrechten 

op teakplantages die door Floresteca S.A. in Brazilië zijn aangelegd in de provincie Mato Grosso. 

 

Deze Nieuwsbrief staat onder redactie van de bewaarder van de opbrengstrechten, de Stichting Administratie- 

en Trustkantoor Tectona (SATT) en informeert u over de stand van zaken.  

 

 

1. Kapopbrengsten 2017: Pimental 

1996 en Cocal 1998. 
 

In 2017 zijn de teakbomen van de boerderijen 

Pimental 1996 en Cocal 1998 gekapt. Het gaat om 

in totaal circa 830 hectares. De kapopbrengsten 

zijn geverifieerd door het Braziliaanse 

accountantskantoor Mazars Auditores 

Independentes. Haar rapport  zal kort na het 

verschijnen van deze nieuwsbrief worden  

gepubliceerd op de website van Floresteca BV 

(www.floresteca.nl) achter het tabblad 

‘Rapportages’.  

 

De komende maanden zal SATT inventariseren 

welke participanten recht hebben op uitkering van  

een netto eindkapopbrengst. SATT verwacht deze 

participanten in oktober van dit jaar een 

uitkeringsbrief te kunnen zenden.  

In deze uitkeringsbrief zal ook worden aangegeven 

welk percentage SATT inhoudt op de netto 

kapopbrengst ter dekking van haar kosten.  

 

Als u in het bezit bent van participatie(s) Pimental 

1996 of Cocal 1998 en heeft u  eind oktober van dit 

jaar nog geen bericht ontvangen, neemt u dan 

contact op met SATT: contact@stichtingtectona.nl 

 

2. Benoeming bestuurder bij 

Floresteca in Brazilië. 

SATT is op dit moment bezig met de aanstelling 

van een toezichthouder bij Floresteca SA in Brazilië 

en verwacht dit binnen enkele weken af te ronden. 

Zodra de aanstelling definitief is zal SATT dit op 

haar de website bekendmaken. 

 

 

3. Waardebepaling in 2018 
 

Tot 2016 werd in opdracht van Amazon Teak 

Foundation (ATF)  een onafhankelijke 

waardebepaling opgesteld van de plantages waar 

uw participaties betrekking op hebben door   

Pöyry Consultoria Gestão e Negocios Ltda (Pöyry). 

 

SATT heeft nu aan de Amerikaanse 

onderneming James W. Sewall Company 

(Sewall) opdracht gegeven jaarlijks een 

onafhankelijke waardebepaling te maken.  

 

Sewall is gespecialiseerd in het verlenen van 

diensten die betrekking hebben op bosbouw 

activiteiten. Voor meer informatie zie: 

www.sewall.com  

 

Sewall verwacht haar eerste waardebepaling in het 

najaar van 2018 af te ronden. SATT zal dit melden 

aan de participanten en de waardebepaling op 

haar website plaatsen. 

 

4. Privacy Statement 

 

SATT heeft een privacy statement opgesteld. Dit 

statement is per e-mail aan alle participanten  

verzonden en gepubliceerd op de website van 

SATT.  

  

http://www.floresteca.nl/
mailto:contact@stichtingtectona.nl
http://www.sewall.com/


  
 
 

De Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona is gevestigd in Bussum. 

Inschrijving KVK onder nummer 41214091 

 

5. Veel gestelde vragen. 
 

SATT heeft heeft het afgelopen jaar enkele 

duizenden e-mails van particuliere participanten 

ontvangen. SATT beantwoordt zo veel als mogelijk 

van deze e-mails en plaatst de meest gestelde 

vragen met het antwoord op haar website onder 

het kopje ‘Vragen’. Link naar de website: 

Vragen 

 

6. Overzicht van boerderijen 

waarop uw participaties 

betrekking hebben. 
 

Op de website van SATT kunt u een overzicht 

raadplegen van de boerderijen. Bij iedere boerderij 

is vermeld in welk jaar de eindkap van de boerderij 

heeft plaatsgevonden. Link naar de website: 

Boerderijen 

 

7. Website ATF niet langer in 

gebruik. 
 

Tot voor kort was het mogelijk een overzicht van 

uw participaties op te vragen via de website van 

ATF genaamd www.omvormingatf.nl. Deze website 

wordt niet meer bijgewerkt en het is niet langer 

mogelijk in te loggen. 

 

Een overzicht van uw participaties kunt u nu 

opvragen bij SATT via contact@stichtingtectona.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wijzigen van uw gegevens. 
 

Wij stellen u in de gelegenheid om uw bij ons 

geregistreerde gegevens te wijzigen.  

 

U kunt dit eenvoudig doen door een 

wijzigingsformulier te downloaden op onze 

website onder het tabblad ‘Contact’. De 

invulinstructie bij het formulier helpt u bij het 

invullen, opslaan en mailen van de gevraagde 

wijziging. Soms is het noodzakelijk dat u nadere 

gegevens met uw e-mail meestuurt.  

 

Link naar de website: Contact 

 

Wij danken u voor uw medewerking. 

 

 
 

 

 

 

http://www.tectonastichting.nl/423931028
http://www.tectonastichting.nl/433789822
http://www.omvormingatf.nl/
mailto:contact@stichtingtectona.nl
http://www.tectonastichting.nl/422859614

