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Beste obligatiehouders, 
Hierbij ontvangt u een tussentijdse update over de vorderingen in de bouw en de  
ontwikkeling van uw investering in het Affordable Housing obligatieprogramma. Op dit 
moment is de afronding van fase 1 met de bouw van condominium 4 in volle gang.  
Geweldig dat door uw deelname de eerste 24 woningen van condominium 4 worden  
gerealiseerd en uw investering meteen voor u werkt.  

In deze update ziet u het resultaat: 

1 DE VOORTGANG VAN HET PROSPERAR RESIDENCE PROJECT 

Inmiddels is de watertoren voor de 

toekomstige bewoners van Prosperar 

Residence geplaatst en klaar om in 

gebruik te worden genomen. De ruw-

bouw van de woningen is volop in 

ontwikkeling. Nog slechts een aantal 

woningen te gaan en dan kan er  

gestart worden met de afwerking. Op 

korte termijn wordt verwacht dat 

condominium 4 van fase 1 dan ook 

gereed is voor oplevering. 

Disclaimer: Deze update is bedoeld om obligatiehouders om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het obligatiefonds EBI 

Affordable Housing-I. Het betreft geen aanbieding en dient niet gezien te worden als marketing materiaal.  
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DE SOCIALE LEEFGEMEENSCHAP GROEIT RONDOM PROSPERAR RESIDENCE PROJECT 2 

Bij vele Braziliaanse families is de  

wens om zich te huisvesten in São 

Gonçalo do Amarante erg groot. Dank-

zij het Minha Casa Minha Vida subsi-

dieprogramma en uw investeringen 

bouwen wij samen aan het verbeteren 

van de levenskwaliteit van Braziliaanse 

families die het zo hard nodig hebben. 
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DE SNELWEG VAN DE LUCHTHAVEN NAAR STAD NATAL IS VERBREED 

De federale hoofdweg Br-406 is verbreed, hetgeen zorgt voor een betere bereikbaarheid 

naar het Prosperar Residence project. De ontsluiting naar het project is reeds in  

gebruik genomen waar binnenkort het publiek transport aan toegevoegd kan worden.   

Kijk eens naar de appartementen tegenover de fases 2 t/m 4 van het Prosperar Residence 

project. Inmiddels zijn de eerste 600 appartementen opgeleverd waardoor de (grond-)  

waarde van Prosperar nog verder toeneemt. De komende maanden volgt de oplevering van 

de overige 1200 appartementen.  

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons EBI Holland Service team op 020—760 89 89 


