Belangrijkste informatie over de belegging (informatie memorandum)

Uitgifte Certificaten van Aandelen op basis van letteraandeel C Forest Living B.V.
van Stichting Administratiekantoor Forest Living

Dit document helpt u de risico’s, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.
Dit document is opgesteld op 07-nov.-2021

Introductie
In dit informatiememorandum wordt de uitgifte van 750.000 certificaten van aandelen met letter C ter
waarde van €2,- per certificaat van Forest Living B.V. toegelicht. Forest Living is een disruptieve producent
van duurzame circulaire bouwelementen die bijdragen aan een energie en CO2 neutrale wereld door
middel van wonen. Wij realiseren woningen en andersoortige gebouwen met een constructief isolerend
bouwelement. Dit zorgt voor 20.000 kg minder CO2 uitstoot dan bij conventionele bouw per
eengezinswoning. Het opgehaalde financieel vermogen zal worden ingezet voor de doorontwikkeling en
uitbreiding van productiecapaciteit voor ons constructief isolerend bouwelement met de bijbehorende
teamuitbreiding. In de komende fase wordt beoogd te schalen richting het produceren van de elementen
voor 100 woningen. Naast de investeringen in de uitbreiding van de productiestraat en
ontwikkelcapaciteit worden ook de (opstart)kosten en aanloopverliezen gefinancierd.
In dit memorandum wordt in het eerste deel de technische details over de uitgifte van de aandelen
uitgelegd, waarbij de structuur van het bedrijf en het groeiplan worden besproken. De belangrijkste
risico’s worden toegelicht en er wordt aangegeven waarin het opgehaalde vermogen wordt
geïnvesteerd.
Het tweede deel bestaat uit een verdiepingsslag van het bedrijf waarin de activiteiten, de interne
organisatie en de korte geschiedenis worden toegelicht. Daarna wordt de markt uiteengezet middels een
DESTEP-analyse en het Porter model. Ten slotte wordt er een financiële toelichting gegeven op de
prestaties uit het verleden en de toekomst, waarna ook de waardering van het bedrijf wordt besproken.
Zie ook https://www.forest-living.com
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Hoofdstuk 1: De aandelenuitgifte
1.1 Wat wordt er aangeboden en door wie?
Forest Living B.V. biedt in deze tweede investeringsronde 750.000 certificaten van aandelen aan ter
waarde van €2,- per certificaat. Deze certificaten worden aangeboden aan investeerders met de totale
waarde van €1.500.000,-. Deze certificaten zijn uitgegeven op letteraandeel C. Dit letteraandeel
vertegenwoordigd in totaal 30% van Forest Living B.V.
In de eerste besloten financieringsronde begin 2020 zijn 500.000 certificaten C uitgegeven tegen een
totale waarde van €500.000 (€1,- per certificaat). In deze nieuwe ronde van totaal €1.500.000,- is
€300.000,- geplaatst in een besloten groep en grotendeels al uitgegeven tegen de nieuwe waarde van
€2,- per certificaat. De resterende €1.200.000,- wordt nu publiekelijk aangeboden tegen dezelfde waarde
van €2,- per certificaat
In totaal zijn er 7.500.000 certificaten C die uitgegeven kunnen worden in het bestaan van Forest Living.
De niet op naam gestelde (uitgegeven) certificaten tellen niet mee voor de winstrechtdeling en zijn niet
winstrecht delend (zie statuten Forest Living artikel 23 uitkering op aandelen). Van de totaal 7.500.000
certificaten zijn er na deze tweede ronde (1e ronde 500.000 + 2e ronde 750.000 certificaten) nog
6.250.000 certificaten uit te geven in de toekomst om de groei naar massaproductie te behalen. Naar
verwachting en in lijn met vorige uitgiftes worden certificaten voor een steeds hogere waarde en
agioreserve uitgegeven.
De nominale waarde van de certificaten van aandelen is €0,0004 (vier/eenhonderdste eurocent). De
intrinsieke waarde van de certificaten van aandelen is gemeten op 01-01-2021 en gewaardeerd op
€0,248 per certificaat C (totaal eigen vermogen verdeeld over de letteraandelen en gedeeld door de
uitgegeven certificaten).
De aanbieder Forest Living biedt ook de andersoortige certificaten aan afkomstig van de STAK (Stichting
Administratiekantoor). Dit zijn certificaten van letteraandeel B (26% met een totaal van 6.500.000
certificaten) voor medewerkers en partners, en certificaten van letteraandeel D (19% met een totaal van
4.750.000 certificaten) voor klanten. Letteraandeel D wordt in een later stadium door middel van wonen
als een service beschikbaar gesteld. De aanbiedende organisatie is ook de uitgever van de onderliggende
aandelen in Forest Living B.V., Forest Living is tevens de holding van de organisatie.
De letteraandelen A (1 en 2), B, C en D kennen geen verwatering tussen elkaar en de uitkering op de
betreffende aandelen is vastgesteld in de statuten. Zo krijgt letteraandeel A1 15%, A2 + prio 10%, B 26%,
C 30% en D 19%. Tevens geldt er binnen de letteraandelen (certificaten) eenzelfde uitgiftewaarde
(momenteel van €2,-. per certificaat).
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De aanbieder
De vennootschap Forest Living B.V. ontwerpt, ontwikkelt, produceert, installeert en exploiteert
woningen en andersoortige gebouwen met als doel een energie en CO2 neutrale wereld te creëren.
Hiervoor heeft Forest Living haar eigen bouwmethode en fabriek ontwikkeld om een disruptieve speler
te worden in de woningmarkt. Zie hoofdstuk 2 voor een bedrijfsanalyse.
In de volgende afbeelding is te zien hoe de organisatie van Forest Living is ingedeeld

De uitgever
De aanbieder Forest Living B.V. is niet de uitgevende instelling van de certificaten van aandelen. De
uitgevende instelling (STAK Forest Living) is opgericht op 18-08-2019 en gevestigd in statutaire
vestigingsplaats Zwolle onder het KvK-nummer 75687798. De uitgevende instelling STAK, houdt de
aandelen van de aanbieder Forest Living B.V.. De website van de uitgevende instelling is
https://www.forest-living.com
De uitgevende instelling wordt bestuurd door haar bevoegd bestuurders Rollois Holding Group B.V.
vertegenwoordigd door Boy Rolloos (CEO) en Fluit Venture Group B.V. vertegenwoordigd door Johan
Fluit (CTO).
Uitgifte plan
In een aantal rondes biedt Forest Living B.V. certificaten van letteraandeel C aan investeerders aan. Dit
is opgebouwd door middel van het productieaantal dat Forest Living per jaar wil behalen. Totaal zijn er
in alle jaren 7.500.000 certificaten uit te geven (indien wenselijk en noodzakelijk). Deze zijn in de basis
niet winstrecht delend, totdat ze op naam staan van een investeerder. Voorbeeld: mochten er maar
500.000 certificaten worden uitgegeven in de totale historie, dan behoort 30% van Forest Living aan deze
groep
toe.
Per
ronde
wordt
in
gezamenlijkheid
met
de
vergadering
van
aandeelhouders/certificaathouders beslist hoeveel certificaten er vrij komen en tegen welke waarde.
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Early Bird Fase – 500.000 certificaten ter waarde van: €500.000 - waarde: €1,- per certificaat - Doel:
bouw eerste prototype fabriek, validatie en startklaar krijgen productie - Volgestort en behaald
Startup Fase – 750.000 certificaten ter waarde van: €1.500.000 - €2,- per certificaat - Doel: door
ontwikkelen van ons constructief bouwelement ten behoeve van opschaling en marktprijs. Doelstelling:
produceren en afzetten van bouwelementen voor 100 woningen. – Lopend
Growup Fase – 1.500.000 certificaten – waarde: nog vast te stellen - Doel: opzetten van faciliteiten om
in de scaleup fase schaalbaarheid te realiseren en het door ontwikkelen van het bouwelement met
bijbehorende productiestraat. – Doelstelling: het produceren van bouwelementen voor 150 woningen.
Opschalingstrategie realiseren voor een massa productiecapaciteit van bouwelementen voor 1000
woningen per jaar – Uitgifte verwacht 2023
Scaleup Fase - nader te bepalen - Doel: exponentiële opschaling van het produceren van Forest Living
constructief isolerende bouwelementen voor energie en CO2 neutrale woningen.
Waar worden de certificaten aangeboden?
De nieuw uit te gegeven certificaten van aandelen worden door Forest Living B.V. op het platform van
Nx’change aangeboden (totaal €1.200.000 van de totaal €1.500.000 die is opengesteld in deze fase).
Op het platform Nx’change, heeft Forest Living B.V. een publieke listing, waarbij de verhandelbaarheid
24/7 mogelijk is. Nx’change heeft hiervoor een AFM-licentie. In deze ronde (van de Startup Fase) kan
men zich inschrijven op 600.000 certificaten (€1.200.000) vanaf najaar 2021 tot 31 januari 2022 (verlengd
tot 31 maart 2022).
Bij het behalen van de ondergrens van €700.000 worden de
certificaten op 31 maart 2022 met inachtneming van de wettelijke
bedenktijd op naam gezet. Mocht het maximale bedrag van
€1.200.000 eerder worden bereikt, wordt deze fase vervroegt
afgerond voor de sluitingsdatum. Op dit platform kan men bij de
uitgifte vanaf €500,- mee participeren.
De vorige 500.000 certificaten (Early Bird Fase) en de reeds geplaatste certificaten van deze fase 150.000
(€300.000,-) zijn in een besloten groep uitgegeven via het platform van The Share Council. Op dit
platform heeft Forest Living in de beginfase haar kapitaal opgehaald binnen een besloten groep waar
men vanaf €5.000,- kon participeren tot 50.000 certificaten (uitzonderingen mogelijk). Op dit platform
participeren voornamelijk familieleden, vrienden, kennissen, partners, medewerkers en bekende
beleggers van de oprichters mee. Dit platform kent een beperkte verhandelbaarheid binnen een besloten
groep. Op dit platform worden de certificaten in letteraandeel B ook uitgegeven aan medewerkers en
partners in ruil voor salaris of een deel van een factuur. https://www.forest-living.com/investeer-in-detoekomst/
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1.2 Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?
De belegger moet weten dat wij een startup zijn met een hele grote ambitie om samen de wereld energie
en CO2 neutraal te maken door middel van wonen. Deze investering kent een hoog risico. Het verwachte
rendement op de certificaten van aandelen is afhankelijk van de winst die Forest Living B.V. maakt en
haar werkmaatschappij.
Zie voor het verwachte rendement en de waardering van de aandelen het financiële hoofdstuk. De kans
bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor er mogelijk
minder rendement uitgekeerd wordt of zelfs (een deel van) de inleg verloren gaat.
De belangrijkste redenen waardoor Forest Living B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of
verwachte rendement uit te keren, zijn:
1. Verwachte omzetgroei wordt niet of vertraagd gerealiseerd.
Ondanks het forse woningtekort en onze verwachting dat het concept van Forest Living de komende
jaren zeer in trek zal zijn, gegeven de energie en C02 besparende methode van bouwen, zijn er op dit
moment nog weinig getekende aannemingsovereenkomsten voor het bouwen van huizen in 2022 en
verder. Momenteel zijn wij met een tal van projecten in de uitwerkfase, echter is voor de realisatie nog
niet getekend. Om de grootschalige opschaling te gaan realiseren moeten wij op het netvlies van de
projectontwikkelaars/aannemers en ander gewenste bouwers komen met grondposities en hiervoor een
sluitende businesscase kunnen neerleggen. Op dit moment is hiervoor onvoldoende capaciteit.
2. Er zijn (opstart) problemen in de productie.
De komende jaren zal de productie flink opgeschaald worden. Hierbij komen allerlei risico’s kijken zoals
technische problemen, het onvoldoende kunnen aantrekken van gekwalificeerd personeel met
bijbehorende kennis, inefficiënties in productie, te weinig opslagruimte, foutieve aanlevering van
producten, grondstofprijsstijgingen (ook van bouwmaterialen) en synchroon laten lopen van vraag en
productie.
3. Er wordt niet voldoende investeringsvermogen opgehaald om te kunnen opschalen in de
aanloopfase.
Het risico bestaat dat dit niet naar verwachting verloopt en dat Forest Living naar andere vormen van
financiering moet kijken. Ook is het mogelijk dat hierdoor de aanloopfase langer duurt of in het ergste
geval Forest Living in een valley of death terecht komt (startup term), doordat de burn rate te hoog is
met betrekking tot het behalen van nieuw vermogen. Het minimale dat opgehaald dient te worden om
op te schalen is €700.000.
4. U loopt het risico dat u niet op het door u gewenste moment tegen de door u gewenste prijs
certificaten kan verkopen door beperkte vraag / verhandelbaarheid.
5. Dividenden kunnen lager uitvallen of niet uitgekeerd worden.
Uitkering van dividend gebeurt nadat relevante kosten, aflossingen, herinvesteringen en andere uitgaven
zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende winst maakt om jaarlijks
dividend uit te keren. In de eerste vijf jaar verwachten wij geen dividend uit te keren. Ook in de jaren
erna zou ervoor gekozen kunnen worden om de winsten in het bedrijf te investeren. Beleggers hebben
in de opstartfase niet standaard recht op dividend.
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6. In het geval van een faillissement is de kans groot dat aandeelhouders hun volledige inleg
verliezen.
Alle andere schuldeisers hebben namelijk voorrang op hun vordering. Er worden geen zekerheden (zoals
hypotheek of verpanding) aan aandeelhouders verstrekt.
7. Innovatie
Er is sprake van het risico op negatieve publiciteit, omdat het gaat om een nieuw product en een jonge
startup dat het gaat opnemen tegen de gevestigde orde. Dit betekent dat als er een keer iets misgaat,
dit onder een vergrootglas kan komen te liggen en we hierdoor negatief of positief in het nieuws
kunnen komen. Dit zijn risico’s die niet zijn uit te sluiten, maar die wel alvorens duidelijk dienen te zijn
dat deze van invloed zijn op de waarde van Forest Living.
8. Afstoten bedrijfstak realisatie bouw
Op dit moment bouwt Forest Projects de werkmaatschappij nog eigen gebouwen naast het produceren
van de bouwelementen. Door de arbeidsintensiviteit en de bijkomende risico’s op faalkosten in de bouw
kan ervoor worden gekozen om zelf niet meer te bouwen en alleen de bouwelementen te produceren.
Hiervoor is een groot partner netwerk nodig met aannemers die met de Forest Living bouwelementen
kunnen gaan bouwen. In de lijn met de visie moet iedereen kunnen gaan bouwen met de constructief
isolerende bouwelementen van Forest Living en bevordert dit de schaalbaarheid. Het niet vinden van
deze partners brengen verdere risico’s met zich mee.
9. Certificering
Bij de continue doorontwikkeling van de bouwelementen komen hoge investerings- en
certificeringskosten kijken. Het risico bestaat dat niet alle testen bij doorontwikkelingen worden gehaald
en dat doorontwikkelingen meer geld en tijd kost.
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1.3 Wat is de doelgroep van deze belegging?
Nx’change kent een breed publiek aan investeerders in de categorie Impact Investing “Investments that
profit the planet and your portfolio combining positive societal and environmental impact while
maximising financial returns”. Dit sluit naadloos aan bij Forest Living, waarbij Forest Living ervoor kiest
om in dit stadium al te starten om haar certificaten van aandelen publiekelijk te listen. Wij staan voor
een eerlijkere kapitaalverdeling in de wereld en vinden het daarbij belangrijk dat iedereen met Forest
Living mee moet kunnen doen. Alleen samen kunnen we het doel bereiken om de wereld energie en
CO2 neutraal te maken door middel van wonen.
De certificaten van Forest Living worden dan ook aangeboden aan een breed publiek van vrienden,
familie, werknemers, partners, individuele- en zakelijke beleggers. De certificaten van Forest Living zijn
geschikt voor beleggers die gezamenlijk impact willen maken en onderdeel willen uitmaken van een
nieuwe bouwwijze, bouwmethode, productiewijze en een nieuw model waarin wij mede eigenaarschap
delen. Dit zijn beleggers die in het model en de visie van Forest Living geloven en voor de middellange
tot lange termijn beleggen.

1.4 Wat voor belegging is dit?
U belegt in een certificaat van aandeel waar letteraandeel C van Forest Living B.V. aan ten grondslag
ligt. Dit is totaal 30% van Forest Living en is specifiek bedoeld voor investeerders (totaal zijn er
7.500.000 certificaten in letteraandeel C uit te geven). De genoemde 30% wordt altijd verdeeld over de
uitgegeven certificaten van aandelen in letteraandeel C. De niet op naam gestelde (uitgegeven)
certificaten tellen niet mee voor de winstrecht deling en zijn niet winstrecht delend.
De datum van uitgifte van de certificaten van aandelen is mogelijk vanaf de oprichting van Forest Living
03-sep.-2019. De looptijd van de certificaten van aandelen is doorlopend tot een max van 7.500.000
certificaten C. Per fase worden in gezamenlijkheid met de vergadering van
aandeelhouders/certificaathouders beslist hoeveel certificaten er vrij komen tegen welke waarde.

1.5 Wat zijn de kosten voor u als belegger?
Op het platform waarop de certificaten van aandelen worden uitgegeven of worden verhandeld
worden kosten (zoals emissiekosten) in rekening gebracht voor de transactie. Deze voorwaarden en de
bijbehorende kosten worden door het platform vermeld.
De kosten voor Nx’change zien er als volgt uit:
Over uw inleg worden 0.5% inschrijfkosten gerekend, dit is € 0,01 per certificaat.
Daarnaast betaalt u € 10 per jaar voor het aanhouden van uw account bij Nxchange.
Bij verkoop van uw Forest Living certificaten betaalt u 0,5% over de totaalwaarde van de transactie aan
kosten.
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1.6 Waar wordt uw inleg voor gebruikt?
De inleg wordt ingezet voor de doorontwikkeling van het bouwelement, de opschaling van de
organisatie en haar fabriek om een stap te zetten naar het produceren van bouwelementen voor 100
woningen per jaar. De inleg zal onder andere gebruikt worden voor: investeringen in de uitbreiding van
machines, R&D, prototypes, certificeringen, opschaling, productieruimte, team uitbreiding, aflossing en
het dekken van aanloopverliezen. Dit om verder te kunnen opschalen en de verdere groei van de
onderneming door te kunnen zetten, om samen steeds meer impact te maken.
Verder wordt van uw inleg ca. 3% gebruikt voor het betalen van kosten van het platform.
Uw inleg behoort tot het vermogen van Forest Living B.V.
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Hoofdstuk 2: Nadere informatie over Forest Living B.V.
In dit onderdeel van het document is nadere informatie te vinden over de aanbieding en de aanbieder.
Hiermee komt er meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het rendement van de aanbieding.
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

2.1 De interne organisatie
In deze paragraaf worden de activiteiten en de organisatie besproken.
De aanbieder
De aanbiedende instelling is de Besloten Vennootschap Forest Living B.V.: opgericht op 03-09-2019 en
gevestigd in Zwolle onder KvK nummer 75733544. Het adres van de aanbiedende instelling is
Ceintuurbaan 15, 8011 GA, Zwolle. De aanbiedende instelling wordt tevens bestuurd door twee
medeoprichters Rollois Holding group B.V. vertegenwoordigd door Boy Rolloos en Fluit Venture Group
B.V. vertegenwoordigd door Johan Fluit. Samen hebben zij 10% van de aandelen van Forest Living. De
twee andere aandeelhouders zijn: Forest Cambium 15% voor herinvesteringen in de markt en de STAK
die 75% van de aandelen bezit.
Activiteiten van Forest Living
Forest Living B.V. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en bouwt woningen en andersoortige gebouwen met
hun eigen ontwikkelde bouwmethode. Deze woningen/gebouwen gaan zorgen voor een drastische
energievermindering, leveren een bijdrage aan de energietransitie, zijn circulair toepasbaar en zorgen
voor een flinke CO2 vermindering t.o.v. conventionele bouw.
Het jaar van oprichting (2019) stond in het teken van ontwikkeling. In 2020 is er een vermogen van EUR
500k opgehaald en zijn er twee leningen van in totaal EUR 415k aangetrokken. In dat jaar werd Forest
Living winnaar ‘Starter van het jaar Metropool Regio Zwolle 2020’ en werd tevens het eerste Tiny huis
gebouwd. 2021 stond voor Forest Living in het teken van de opschaling van haar productiecapaciteit en
de daarbij horende verhuizing naar de Kloosterweg 3 in Wapenveld. Op deze locatie werkt Forest vanuit
een fabriek waar de komende jaren flink uitgebreid kan worden. Alles samenvattend zijn er twee Tiny
woningen gebouwd van 30m2, een Experience Center van 160m2 en een toilet en nutsgebouw wat
samenhangt met de uiteindelijke realisatie van een kantoorpand van 510m2.
Momenteel werkt Forest Living (met deze ronde van uitgifte van certificaten) toe naar een
productiecapaciteit van elementen waarmee 100 woningen per jaar gebouwd kunnen worden. Het
ultieme doel is om een eengezinswoning aan elementen binnen enkele uren te produceren, die binnen
enkele dagen in elkaar te zetten door middel van een emissie loos bouwconcept met CO2 opslag en
statiegeld op de bouwelementen. Dit alles ligt ten grondslag aan onze uiteindelijke missie, namelijk om
binnen één generatie een significante bijdrage te leveren aan energie- en C02 neutraal bouwen en
wonen.
Om dit doel te realiseren is een bouwmethode ontwikkeld op basis van een constructief isolerend
bouwelement. Deze bouwelementen zijn zowel wanden, vloeren, daken en alle andersoortige
bouwelementen om een woning mee te bouwen op basis van een onderliggend algoritme. De
bouwelementen zijn zo ontwikkeld dat ze op één productiestraat allemaal geproduceerd kunnen worden
en zodat op basis van één element bijna elke vorm mogelijk is. Op deze wijze is het mogelijk om op basis
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van een continu productieproces de output van gebouwen te verhogen naar een massa proces en toch
aan klant specifieke wensen te kunnen voldoen. Op dit moment zijn de bouwelementen alleen nog
circulair inzetbaar maar lopen er diverse onderzoeken om het elementen van biobased grondstoffen te
kunnen vervaardigen.
Organisatie en stakeholders
Forest Living is ontstaan vanuit een jong team. Het management bestaat uit Boy Rolloos (CEO), Johan
Fluit (CTO), Frans Gijsendorffer (strateeg), Luuk Schillemans (Head of Production). Het management
heeft zelf een bescheiden vergoeding van EUR 3k per maand vanaf 2022 en in 2021 was dit nog lager
i.v.m. de opstartfase. Deze vergoeding groeit mee met de fases. Geen enkel lid heeft een RC-schuld
opgebouwd.
Forest Living kent twee bestuurders vanuit hun managementholding Johan (Fluit Venture Group) en Boy
(Rollois Holding Group) die de dagelijkse leiding over Forest Living in handen hebben. Daarnaast heeft
Forest Cambium B.V. 50% van het stemrecht op de AvA (hier zitten Frans, Luuk, Johan en Boy in vanuit
hun holding). Cambium bezit daarnaast 15% van de aandelen Forest Living A. Johan (Fluit Venture Group)
en Boy (Rollois Holding Group) hebben samen nog 10% van de aandelen Forest Living A en twee
prioriteitsaandelen (zie statuten Forest Living voor de uitleg). De korte samenvatting hiervan is dat zij
samen ontslag en aanname van nieuwe bestuurders mogen goedkeuren/afkeuren of zeer ingrijpende
beslissingen mogen tegenhouden als dit niet in overeenstemming is met het gedachtegoed.
De STAK (Stichting administratiekantoor) heeft de andere 50% zeggenschap bij de AvA en 75% van de
aandelen (B,C en D). Hiervan zijn Johan (Fluit Venture Group) en Boy (Rollois Holding Group) nog
bestuurder. Dit zal in de toekomst aangevuld worden met vertegenwoordigers van de letteraandelen B,
C en D. Daarnaast zal er in 2022 een RvA worden aangesteld. Zie voor de structuur het organogram op
pagina 3.
Wij werken daarnaast samen met diverse strategische partners:
• Maan Engineering voor de ontwikkeling van onze productiestraat en investeerder.
• IJsseltechnologie voor de ontwikkeling van onze productiestraat, de vertaling naar massa
productie en investeerder
• Alferink van Schieveen onze partner voor de constructiviteit en investeerder
• Metadecor die ons voorzien van gekwalificeerd montage personeel
• Lectoraat Kunststof technologie Windesheim
• ZWINC startup community Zwolle (voor onze begeleiding en coaching) voorheen ILab.
• Deloitte (startup programma en tevens onze accountant)
• Diverse bouw gerelateerde partners zoals Metadecor, Rodenburg, New Builders
• Onze groep met 74 investeerders die altijd voor ons klaar staan.
Het uitbreiden van de lijst van strategische partners past in onze droom, aangezien wij deze
energietransitie niet alleen kunnen realiseren. Door middel van consortia kunnen wij CO2 neutraal
wonen realiseren en ons bouwelement zal daar onderdeel van zijn. Om dit te realiseren zullen er veel
partners betrokken worden die investeren in middelen, kennis en geld.
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Productie
Forest living heeft een machinelijn die modulaire constructief isolerende bouwelementen weet te
lamineren en bewerken. Om dit te kunnen doen zijn er speciaal voor ons machines ontwikkeld voor deze
toepassing. In de brandmovie van Forest Living is te zien hoe de bouwelementen worden gefabriceerd
in eigen fabriek.
Samen met Alferink van Schieveen hebben wij het gehele bouwsysteem constructief doorgerekend met
bijbehorende onderzoeken en veiligheidsmarges. Aan de hand van deze rekenmethode zijn er
honderden testen uitgevoerd onder de trekbank om trek- en afschuivingsproeven te doen op het
materiaal en de vergelijking vanuit de theorie. Voor de bouwfysische kant heeft Nieman raadgevend
ingenieurs ons ondersteund met de benodigde berekeningen op basis van isolatiewaarde,
dampdiffusieweerstand, faseverschuiving en vochtopbouw. Dit samen resulteert erin dat wij voldoende
onderbouwing hebben om succesvol een vergunningstraject te doorlopen.
De machinelijn bestaat uit verschillende machines die allemaal op een andere manier zijn samengesteld.
Bij aanschaf is er goed gekeken naar wat de beste oplossing is qua kosten en qua kwaliteit. Hierin is een
afweging gemaakt om sommige machines in zijn geheel af te nemen en sommige machines zelf samen
te stellen.
Forest living zal niet voorraad houdend worden. Dat wil zeggen dat er niet geproduceerd wordt zonder
dat er een contract aan ten grondslag ligt. De cashflow van de kosten van de productie wordt in delen
door de klanten vooruitbetaald vanuit de werkmaatschappij Forest Projects
1e termijn 10% bij opdracht
2e termijn 10% bij gereed stelling tekenwerk casco bouwconstructie inclusief element lijst
3e termijn 20% bij aanbetaling materiaal
4e termijn 30% bij levering materiaal afgifte eigendomsverklaring materiaal
5e termijn 20% bij start productie
6e termijn 10% bij oplevering
De machines die in zijn geheel zijn aangeschaft zijn:
Verlijmingmachine:
€155.810
Schuur/freesmachine:
€82.697
Afzuiginstallatie:
€19.478
Vacuüm gripper:
€58.140
Still heftruck:
€14.575
Machines die zelf samengesteld/geassembleerd zijn:
Vacuümpers:
€54.534
Flora 1:
€6.941
Kantelstation:
€17.633
Luchtbevochtigingsinstallatie:
€5.694
Rollenbaan:
€7.358
Transportkarren:
€5.162
Krachtstroom aanschaffingen:
€11.912
Overige aanschaffingen:
€7.000
De totale aanschaffingswaarde van de machines komt uit op €440.000,-. De machines worden over 5 jaar
afgeschreven, met als uitzondering de verlijmingmachine. Deze wordt over 10 jaar afgeschreven.
Voor de opschaling zijn er machines benodigd zoals: borstelstations, vatten smelter lijm, uithardstation,
bufferstation, extra heftruck, vreeslijn, kalibreer station, rollenbanen en een nieuwe snijlijn.
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Bouw van de woningen
Om te kunnen starten met de bouw van energieneutrale en CO2 besparende woningen zijn er geregeld
grondwerkzaamheden nodig. Deze kunnen worden uitgevoerd door een partner van ons: Firma
Kamphorst uit Ermelo. Na deze grondwerkzaamheden wordt de fundering aangelegd op basis van
draaischroefpalen met een basisframe (of andersoortige fundering). Als deze basis is gelegd door onze
partners kunnen wij vanuit Forest Projects starten met de bouw van de casco constructie die wind en
waterdicht wordt geleverd aan de eindgebruiker. Voor het transport rijdt St van den Brink (partner) voor
ons de bouwelementen naar de bouw. Voor de gevelafwerking werkt Forest samen met diverse partijen,
zoals Metadecor die daar gespecialiseerd in zijn. De volgende afwerking types kunnen door hen worden
toegepast: hout, cortenstaal/strekmetaal, keralit, steenstrips of stucwerk.
Nadat het gebouw wind en waterdicht is, is het aan de installateur om de installaties aan te brengen.
Aan de bouw kleven ook tal van risico’s zoals: fundering niet op tijd af, vertraging bouw in werkbare
dagen, fundering verzakt, langere levertijden, prijsstijging grondstoffen. Deze risico’s worden door ons
en onze partners zo goed mogelijk ingeschat en waar mogelijk afgedekt door bijvoorbeeld verzekeringen
en contracten. In Nederland moet een woning een minimale levensduur van 50 jaar hebben. Alle
woningen kunnen makkelijk gedemonteerd worden. Voor de bouw is een vergunning benodigd. Na
akkoord van de welstandtoetsing wordt er getoetst op de aanwezige documentatie: constructierapport,
bouwtekeningen, details, MPG-berekening en Beng-berekening. Het risico bij een vergunningsaanvraag
zit hem in de factor vertragingstijd. Een gemeente zou een vergunning binnen 6-8 weken moeten keuren,
maar vragen geregeld nog eens 6-8 weken verlenging aan en/of vragen om aanvullende documenten
waardoor het kan oplopen tot bijna 20 weken. Dit kan bij Forest Living zorgen voor het vooruitschuiving
van projecten. Forest living heeft op dit moment nog geen Bouwgarant Keurmerk, maar zal zodra zij in
de gelegenheid is en voldoet aan de eisen een aanvraag indienen. Middels dit bouwgarant ontvangt de
klant (wettelijk) 10 jaar garantie op een woning.
Afhankelijk van het type buitengevel en de gekozen kozijnen hoeft men nauwelijks onderhoud uit te
voeren. Voor het ventilatiesysteem is het wenselijk elk jaar de filters schoon te maken of te vervangen.
Kiest men voor een houten kozijn dan moet er per 5-10 jaar geschilderd worden. Een houten gevel gaat
ongeveer 30-40 jaar mee mits deze goed geventileerd en behandeld is.
De kosten van een huis zullen in de eerste jaren gelijk liggen met vergelijkbare houtskeletbouw. In de
jaren erna kan er d.m.v. schaalvoordelen een lagere prijs in rekening worden gebracht.
In onderstaande tabel wordt de conclusie gegeven uit het ‘Rapport GWP impact Forest Living vs Beton’.
Hierin is te zien wat de CO2-uitstoot is in een vergelijking met het bouwen van een traditioneel huis.
Overzicht GWP (Global Warming Potential) berekening
Vergelijking Forest woning met traditioneel huis van beton
Forest Living huis

Traditioneel huis

%*

GWP-productie

1.017 kg CO2

21.667 kg CO2

5%

GWP-transport

241 kg CO2

814 kg CO2

30%

GWP-energieverbruik tijdens gebruik huis**

nvt

nvt

nvt

GWP-end of life

-1.976 kg CO2

1.065 kg CO2

-185%

Totaal

-718 kg CO2

23.547 kg CO2
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2.2 Marktanalyse
In deze paragraaf wordt de markt besproken middels het Destep en Porter model.

DESTEP-model

Demografische factoren
Jaarlijks worden er gemiddeld 64.000 woningen opgeleverd, wat te weinig is ten opzichte van de vraag
van 75.000 woningen per jaar. De laatste jaren is dit gemiddelde echter niet gehaald. Door
capaciteitsproblemen in mens en materiaal is de bouwsector aan prijsstijgingen onderhevig. De
bouwsector kampt bovendien met een grote uitdaging omtrent duurzaamheid: tussen 2030 en 2050
moeten er 200.000 woningen per jaar verduurzaamd worden (Rabobank, 2019). Nederland staat voor
de opgave om tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen te realiseren om het huidige woningtekort in te
lopen. Dit vraagt om een verhoging van de bouwproductie per jaar naar 90.000 tot 100.000 woningen.
In de afgelopen jaren zijn gemiddeld rond de 70.000 woningen per jaar opgeleverd.
Forest Living: Met de productietechniek van Forest kunnen woningen op den duur binnen een dag
geproduceerd worden. De bouwmethode op basis van massaproductie moet zorg dragen voor een
kostenverlaging die oploopt tot 30% ten opzichte van de bestaande bouw.
Economische factoren
Er is veel te weinig aanbod aan betaalbare woningen op dit moment. Er wordt in Den Haag (politiek) dan
ook gesproken over een woningcrisis. In Nederland moeten er ongeveer 1.000.000 woningen bij gaan
komen.
Forest Living: Door in te spelen op de behoefte, is het een unieke tijd om toe te kunnen treden in de
markt. Het is een gunstig feit dat de betaalbaarheid van woningen onder druk komt te staan door de
toenemende vraag en schaarste.
Sociaal culturele factoren
Consumenten tonen behoefte te hebben aan duurzame woningen met hetzelfde wooncomfort, waarbij
93% van de consumenten aangeeft behoefte te hebben aan een gasloze woning. Naast gasloze woningen
geeft 90% van de consumenten aan behoefte te hebben aan zonnepanelen, 70% denkt na over een
warmtepomp en 46% denkt na over een nul-op-de-meter woning (Bouwwereld, 2018).
De bouw opereert traditioneel en maakt keer op keer dezelfde fouten wat inherent is aan de cultuur en
werkwijze volgens een onderzoek van Jack van der Veen hoogleraar Supply Chain Management aan de
Nyenrode Business Universiteit (NRC, 2017). De bouw is in te veel schakels opgesplitst wat een grote
complexiteit veroorzaakt. De huidige bouwwijze zorgt voor een bouwtijd van een woning van ongeveer
een jaar. 10% van de omzet binnen de bouwsector gaat bovendien op aan menselijke fouten, ook wel
faalkosten genoemd (NRC, 2017). Faalkosten worden door de ontwikkelaar en aannemer gezien als
fouten die gemaakt worden in de ontwerpfase (voortraject). Architecten, installateurs en
onderaannemers leggen de accenten van faalkosten echter weer op het uitvoertraject (Bouwkennis,
2019).
Forest Living: Binnen het bouwconcept van Forest is er geen gasaansluiting meer nodig en levert de
woning meer energie dan het verbruikt door het gebruik van hernieuwbare energie en slimme
energiereductie. Met het systeem van Forest krijgt de klant automatisch een nul-op-de-meter woning en
is de warmtepomp in veel gevallen niet meer benodigd. Het bouwsysteem van Forest is van tekening tot
realisatie geautomatiseerd, waardoor fouten snel zichtbaar zijn in de constructie door foutmeldingen
van het systeem. Hierdoor is de verwachting dat de faalkosten op termijn tot wel 90% gereduceerd
kunnen worden.
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Technologische factoren
De bouwsector digitaliseert volop, maar industrialiseert nauwelijks. De bouw maakt om deze reden de
laatste jaren een inhaalslag op het gebied van digitalisering. Mede daardoor is de productiviteit in de
bouw harder gegroeid dan in andere sectoren in Nederland. Vooral innovatie in digitalisering zorgt voor
efficiencyslagen. Industrialisatie (waaronder prefab en modulair bouwen) van het bouwproces blijft nog
achter, maar wint aan belangstelling. In 2020 zijn hiervoor veel initiatieven aangekondigd. Inmiddels
worden jaarlijks ruim 10.000 van de ca. 65-70.000 woningen op een geïndustrialiseerde manier
geproduceerd. Door deze aankondigingen kan dat over vijf jaar gegroeid zijn naar de helft van de
jaarproductie (ING Economisch Bureau, 2021).
Forest Living: Forest heeft de bouwsector vanuit een ander perspectief weten te benaderen en heeft
door middel van analyses mogelijkheden gezien om op een andere wijze woningen te produceren die in
lijn liggen met de onderzoeken. Hierdoor is de analyse van ING een terechte opmerking, dat de bouw op
zichzelf digitaliseert maar nauwelijks industrialiseert. Met het systeem van Forest Living is masscustomization mogelijk in combinatie met de productielijn en de onderliggende parametrische
elementen die op basis van algoritmes op elkaar aansluiten.
Ecologische factoren
Nieuwbouwwoningen moeten bijna energie neutraal zijn (ook wel BENG genoemd) in 2020 (ING, 2017).
5% van de wereldwijde CO2 belasting is afkomstig van beton (MVO, 2018), waarbij 30% van de
wereldwijde CO2 is te herleiden aan de exploitatie van gebouwen (verwarming/verkoeling). Hierbij
wordt 40% van de wereldwijde grondstoffen gebruikt voor de bouwsector (ING, 2017). 55,3 gigaton CO2
uitstoot in 2018, waarvan 39% van de CO2 uitstoot valt toe te rekenen aan de gebouwde omgeving (ING,
2021). Er is daarbij een stijgende behoefte aan duurzaamheid voor zowel de woningbouw als de
recreatiesector (CBS, 2019). Gezien de belasting en uitputting in de bouw moet de milieubelasting van
gebouwen gereduceerd worden (MVO, 2018). Circulair bouwen en hergebruik moet centraal staan en
een stap verder moet gekeken worden naar biobased bouwmateriaal (ING, 2017).
Forest Living: Forest weet woningen te bouwen die zo goed geïsoleerd zijn dat er nauwelijks verwarming
of verkoeling benodigd is. Hierdoor neemt de CO2-uitstoot in de exploitatie af tot 0%, door gebruik te
maken van hernieuwbare energie. Voor de bouw van de woning is nog wel een CO2-uitstoot berekend.
In de 2.0 versie van Forest wordt ingespeeld op de circulariteit en het gebruik van biobased materialen,
waardoor de CO2 van de bouw ook reduceert. Forest werkt toe aan een concept waarin geen CO2uitstoot meer van toepassing is.
Politiek juridische factoren
Samenvattend zijn de ecologische factoren uitgewerkt in politieke agenda’s en akkoorden, zowel op
nationaal als internationaal niveau. Het getekende Akkoord van Parijs verplicht Nederland tot het
reduceren van CO2. De doelstelling hierin is 49% minder CO2-uitstoot in 2030, in vergelijking tot 1990.
Dit loopt op tot 95% minder CO2-uitstoot in 2050 (Klimaatakkoord, 2018). Schone elektriciteit - en
mogelijk zelfs zelfopgewekte elektriciteit voor de bebouwde omgeving - kan hierin een oplossing bieden
en hier wordt dan ook politiekmatig op ingezet. De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van woningen moet
van 0,4 naar 0 in de komende jaren (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). Dit zorgt ervoor
dat er minder energie benodigd is om een woning op temperatuur te houden. Het doel is dat Nederland
in 2050 volledig circulair is (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014).
Forest Living: Forest is opgericht met als doel de CO2-uitstoot van woningen te reduceren tot 0, zowel in
de bouw als tijdens de exploitatie. Forest sluit goed aan bij de politieke agenda’s en heeft deze
geïntegreerd in het concept. Er wordt op dit moment binnen Forest gewerkt aan een 2.0 versie die uit
hernieuwbare grondstoffen afkomstig is en volledig circulair inzetbaar is.
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Porter Model

Potentiële toetreders
Voor nieuwkomers en kleine aannemers is de omslag naar het realiseren van een productieorganisatie
impactvol en matig kapitaalintensief. Om Forest Living op te zetten in de structuur die er nu staat met
bijbehorende ontwikkelde machines is drie jaar aan ontwikkeling voorafgegaan met minimaal vijf
personen (ruim 20.000 uur aan investering) om de huidige machines neer te zetten. Bovendien is hier
een minimale investering van €500.000 benodigd, als men dezelfde welwillende partners weet te vinden.
Voor grotere bouwbedrijven is dit zeker te doen, al is de mindset naar alle waarschijnlijkheid nog de
meest lastige factor. Naar alle waarschijnlijkheid komt vernieuwing van buiten de bouwsector en zullen
niet bouw gerelateerde organisaties zoals IKEA of bedrijven uit de automotive eerder gaan inspelen op
het geïndustrialiseerde bouwen. Verder is de bouwwereld onderhevig aan een vrije marktwerking al is
de aanlooptijd naar projectmatige bouwtrajecten minimaal één tot drie jaar.
Kracht van substituten
De bouwwereld kent diverse bouwproducten voor de constructie, enkele vanuit constructief isolerend
oogpunt. Forest Living voegt hier een nieuwe bouwmethode aan toe. De kracht van de substituten is dan
ook beperkt, waarbij het klant acceptatieniveau onderhevig is aan tastbare resultaten, onderzoeken en
testen. Voor het constructieve gedeelte kent de bouw de volgende hoofdsoorten: beton, steen,
kalkzandsteen, gips, staal, houtskeletbouw, kalkhennep (niet geheel constructief). Voor de
isolatiesoorten is er een bredere groep en worden er jaarlijks diverse biobased soorten aan toegevoegd:
steenwol, glaswol, EPS/PS, PIR, XPS, houtvezelisolatie, cellulose, hennep, flas, schapenwol, etc. Echter is
de combinatie tussen constructief en isolerend erg beperkt en vaak lastig te realiseren. Kingspan Tek
heeft in Nederland een SIP element op de markt gebracht, maar dit is alleen toepasbaar voor wanden en
schuine daken. De vloer blijkt voor velen de lastigste factor.
De bereidheid om over te stappen naar een nieuw project is voor klanten lastig als er nog geen tastbaar
resultaat is. Om deze reden zijn wij als Forest Living dan ook onwijs trots dat wij al voor klanten mogen
bouwen en dat de resultaten zichtbaar zijn voor de buitenwereld.
Leverancierskracht
Binnen Forest Living kennen wij een aantal hoofdleveranciers die van invloed zijn op onze keten en waar
wij in meer of mindere mate van afhankelijk zijn, te weten:
- MGO (goed leverbaar, meerdere leveranciers en alternatieven voorhanden (geen prijsstijging))
- PS (nu één leverancier, meerdere leveranciers mogelijk (prijsstijging grondstof groot) geen
leveringsproblemen bij onze blokken en prijs (voorrang))
- Hout (één leverancier, bij geen andere leverancier verkrijgbaar momenteel (lange levertijd 6
maanden, markt was/is onzeker) prijsstijging niet van toepassing geweest)
- Lijm (vier verschillende leveranciers mogelijk, momenteel met één leverancier leververing (geen
stijging geweest).
Afnemerskracht
De afnemers kunnen bij ons zowel particulieren, recreatieve spelers, woningcorporaties en
ontwikkelaars zijn. De voor- en achterwaartse integratie speelt hierdoor bij Forest Living in mindere mate
een rol. Voor de winstgevendheid van de afnemerspositie is hier wel een kanttekening te maken gezien
de afnemers vanuit alle verschillende niveaus bij ons kunnen afnemen. In de eerste jaren wordt er wel
meer op B2B markt gericht, waarna in een later stadium de focus meer kan komen te liggen op ook de
B2C markt. De concurrentie van afnemers is dan ook in de bouwwereld erg hoog, waarbij er bij de B2B
markt vaste afspraken zijn gemaakt en voor de B2C markt het de aankoop van je leven gaat worden (huis,
particuliere bouw).
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Concurrentiekracht van spelers op de markt onderling
De bouwwereld kent een groot aantal spelers. De propositie van Forest Living is veel milieuvriendelijker
en duurzamer dan de conventionele methode. Op dit moment kan er een concurrerende prijs geoffreerd
worden (mits zelfde passieve eisen). Binnen een aantal jaren is de verwachting dat Forest Living
significant goedkoper is. In de nichemarkt waarin duurzaamheid, circulariteit, vormvrijheid en
massaproductie samengaan, zijn betrekkelijk weinig spelers actief. Het model van Forest Living zoals in
dit IM wordt beschreven is uniek. Vandaar dat wij onze concurrentiekracht goed inschatten, ondanks dat
we een startende speler zijn met een minder groot netwerk dan bestaande en grotere bouwers.

2.3 De financiële paragraaf
In deze paragraaf worden de huidige financiële positie, balans, bestedingen en de prognoses d.m.v. de
rentabiliteit, cashflow en waardering besproken.
De afgelopen jaren heeft Forest Living in het teken gestaan van ontwikkeling, om van de bedachte
theorie naar de praktijk te komen. Hiervoor zijn eigen middelen, investeringen en bijbehorende
leningen geïnvesteerd in de ontwikkeling van het bouwelement en de bijbehorende productiestraat.
Dit is terug te vinden in de activering van kosten van ontwikkeling (R&D) in de immateriële vaste activa
en voor de machines in de materiële vaste activa.
De aanbieder Forest Living B.V. is actief sinds 03-09-2019. De volgende financiële informatie is de
meest recent beschikbare informatie en is afkomstig van de kwartaal afsluiting Q3 2021. Opgemaakt
voor de BTW-aangifte Q3 in samenwerking met Deloitte.
Balans
Vaste activa
− Totaal: Immateriële vaste activa
− Totaal: Materiële vaste activa
− Totaal: Financiële vaste activa
Vlottende activa
− Totaal: Voorraden
− Totaal: Vorderingen en overlopende activa
− Totaal: Liquide middelen
Eigenvermogen
− Totaal: Gestort en opgevraagd kapitaal
− Totaal: Agio
− Totaal: Wettelijke en statutaire reserves
− Totaal: Overige reserves

€ 183.529
€ 421.732
€ 54.601
€ 18.827
€ 22.217
€ 110.573
€ 2.853
€ 757.166
€ 89.520
€ (284.039)
€565.500

Langlopende schulden
- Totaal: Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopende schulde
- Totaal: Kortl. schulden en overl. passiva
- Totaal: Balans (winst en verlies)
- Afrondingsverschil: Balans

€ 488.040
€ 69.521
€ -311.586
€-4

Balans totaal Q3 2021 €811.479
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Uitleg balans Q3 2021 Forest Living B.V.
De investeringen zijn gefinancierd uit eigen middelen en middelen van leveranciers en andere private
investeerders. De eerste investeringsronde is in 2020 volgestort. Hier is €500.000,- opgehaald bij de
eerste investeerders. Dit bedrag is in 2021 verder aangevuld tot een totaal agio van €757.166.
Naast de genoemde investeringen zijn enkele partners van Forest Living ingestapt en uitbetaald in
certificaten van aandelen. Deze certificaten zijn uitbetaald in Certificaten B (tegen dezelfde uitgifteprijs
als certificaten C). Forest living heeft twee liquiditeit financieringen gekregen van het RZI-fonds
(€165.000) en OostNL/COL (€250.000) (deze worden in de komende jaren afgelost).
De kortlopende schulden die in de balans van Q3 2021 staan vermeld (€ 69.521) worden nog voor het
grootste deel in certificaten B uitgekeerd. Deze schulden zijn ten laste van ontwikkelingspartners van
Forest Living en zij hebben hiervoor eind Q3 een factuur verstuurd.
Het totale verlies van 2021 is momenteel €311.585. Dit betreft kosten die niet geactiveerd zijn voor de
ontwikkeling en kunnen in de komende jaren worden verrekend met de mogelijke winsten.
Balans vanuit jaarrekening 2020 (reeds gedeponeerd)

Balans totaal per 31 december 2020 €1.039.215
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Resultaatprognose management scenario:
In onderstaande resultaatprognose is de mogelijke groei van Forest Living geprognotiseerd in samenhang
met Forest Projects de werkmaatschappij (geconsolideerd). Hierin is afgebeeld wat het groeipotentieel
kan doen bij de opschaling in productiecapaciteit en afzet. Forest Living de holding maakt omzet doordat
haar machines worden gebruikt door de werkmaatschappij en daarvoor wordt een fee betaald per m2
element en per geproduceerde woning. Door deze constructie wordt er wel omzet gemaakt in de holding
en is er geen inkoopwaarde van de omzet.
De medewerkers die in de holding Forest Living werkzaam zijn hebben voornamelijk betrekking op
ontwikkeling en hiervan worden deels de personeelskosten geactiveerd in de immateriële vaste activa.
De medewerkers voor de uitvoering worden aangenomen in de werkmaatschappij Forest Projects.
In deze resultaatprognose is te zien dat er in de eerste jaren nog verlies wordt gemaakt in Forest Living
en dat er bij een groter productieaantal de winstgevendheid toeneemt. Forest Projects daarentegen
maakte in 2020 al winst. Winsten vanuit Forest Projects vloeien naar Forest Living wanneer dit mogelijk
is. In dit scenario is meegenomen dat de werkmaatschappij zowel produceert als met partners bouwt.
Vanuit strategisch oogpunt kan het wenselijk worden om alleen de focus te gaan leggen op de productie
van bouwelementen en het bouwen niet meer via de eigen organisatie te laten verlopen. De komende
tijd wordt deze analyse verder uitgebreid en worden de investeerders op de hoogte gehouden van de
voortgang.
Forecast resultatenrekening Forest Projects:
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Zoals te zien in de forecast resultatenrekening Forest Projects gaat het om grote bedragen gezien de
betrekking op woningen. In de omzet is de bedrijfstak Forest Factory minus de inkoopwaarde van de
omzet (hier zit de afdracht al in naar Forest Living) leidend in de winstgevendheid van zowel Forest
Projects als Forest Living. De bedrijfstak bouw genaamd Forest Projects kent zowel een hoge omzet als
een hoge inkoopwaarde en deze tak kan de komende jaren bij partners worden belegd. Hiervoor lopen
momenteel vele gesprekken met partners om dit in de toekomst niet via de eigen organisatie te laten
verlopen.
Prognose resultatenrekening Forest Living:
Zoals in de prognose van de holding te zien is gaat de holding de komende jaren zelfstandig nog geen
winst maken. De investeringen, blijvende doorontwikkelingen, personele lasten t.b.v. ontwikkeling en
aanloopverliezen drukken de komende jaren op de winstgevendheid. Op het moment dat er geschaald
kan worden naar het meer in massa produceren neemt hierin de winstgevendheid exponentieel toe.

Prognose consolidatie van Forest Living & Forest Projects samen
In dit overzicht is de consolidatie te zien tussen de twee vennootschappen, hierin zijn ze momenteel geen
fiscale eenheid. Naar verwachting zal het jaar 2022 geconsolideerd nog tot een verlies leiden, wat in 2023
wordt afgevangen door de werkmaatschappij.
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Resultatenprognose Downside scenario:
In de downside prognose is met 75% van de omzet gerekend in de consolidatie. Doordat de
inkoopwaarde afhankelijk is van de afzet is deze evenredig gedaald. Dit resulteert erin dat er in 2022 een
groter verlies kan ontstaan van een kleine €100.000 extra. In de andere jaren daaropvolgend neemt de
winstgevendheid iets af.

Liquiditeit managementscenario:
In onderstaand schema wordt de liquiditeitspositie van Forest Living en Forest Projects getoond. Om met
Forest Living verdere investeringen te kunnen ondernemen en door te kunnen blijven ontwikkelen is er
begin 2022 nieuw kapitaal benodigd. Met €1.200.000 nieuw vermogen kan Forest Living in het jaar 2022
verder ontwikkelen richting haar beoogde productie. Met dit eigen vermogen is er daarnaast ruimte om
een rekening-courantkrediet te verkrijgen bij de Rabobank (gesprekken zijn lopend).

Liquiditeit downside scenario:
Mocht het doel van €1.200.000 niet worden behaald in januari 2022, maar wel de drempelwaarde van
€700.000 dan is er een bijgesteld scenario opgesteld met een kapitaalstorting van €900.000. Met dit
scenario gaat de groei van Forest Living trager, omdat er wordt gekozen €300.000 minder te investeren
vanuit eigen middelen (wat beoogd resulteert in minder snelle opschaling van de productiecapaciteit en
doorontwikkeling). Wel wordt er dan gekeken om op een andere manier toch de beoogde groei te
realiseren met additionele investeringen.
In dit scenario kan de omzet lager uitvallen dan in eerste instantie verwacht. Door minder te investeren
in de machinelijn komt de productieafzet minder snel op het beoogde doel. Samen met de post salarissen
- wat resulteert in minder FTE - is dit te sturen binnen deze scenario’s. Mochten scenario’s bij worden
gesteld in productie investeringen en aantallen, worden de andere jaren daarop ook aangepast naar rato
van de mogelijke afzet.

De cashflow in de downside scenario betekent dat de financieringsronde in 2023 of een andere wijze van
financieren noodzakelijk is voor de verdere groei. In de cashflow positie is te zien dat Forest Living eind
2022 door haar financiën raakt. Dit zal eventueel kunnen worden opgevangen met een rekening courant
krediet voor enkele maanden.
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Rentabiliteit
In de eerste jaren is er een trend te zien dat er meer geïnvesteerd wordt, dan dat er omzet uit voortvloeit.
Deze aanloopverliezen zijn ingecalculeerd en dit willen wij opvangen door middel van verkoop van
certificaten van aandelen. In 2021 zal het bedrijfsresultaat van Forest Living uitkomen rond de -€427.000
euro (hiervan wordt een deel geactiveerd in immateriële vaste activa). Ook in 2022 wordt er een verlies
ingecalculeerd om tot de gewenste productiecapaciteit te komen. In 2023 en 2024 neemt de omzet toe
door de beoogde opschaling en neemt het verlies af, wat uiteindelijk resulteert in groene cijfers. Om
deze aantallen te gaan behalen moet de afzet daarvan ook worden gerealiseerd, wat een aandachtpunt
is. Momenteel lopen er vele gesprekken met aannemers en andere afnemers nu Forest Living voor het
eerst kan produceren en zich kan tonen aan de buitenwereld.
Voorwaarde van de verstrekte lening OostNL:
De Corona overbruggingslening van Oost-NL is een lening van €250.000,- die afgelost moet worden in 8
gelijke termijnen startend vanaf 31-12-2021. Er is sprake van vervroegde aflossing wanneer wij meer dan
€550.000,- nieuw vermogen ophalen. De surplus boven de €550.000,- wordt 50% extra afgelost met een
minimale cash positie van €200.000,-.

Nadere informatie over het rendement
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en bij eventuele verkoop van
de certificaten van aandelen. Het rendement wordt bepaald door:
- de hoogte van de jaarlijkse dividenduitkering
- de waarde groei van Forest Living B.V. wat resulteert in een hogere waardering van de
certificaten.
Dividend aandelen
Het dividendbeleid is afhankelijk van de gemaakte winst en de behoefte om verder door te kunnen
groeien met bijbehorende investeringen en de waardering. In de eerste jaren zal Forest Living naar alle
waarschijnlijkheid nog geen dividend uitkeren en alles herinvesteren in de groei van de organisatie.
Indien dividend wordt uitgekeerd gebeurt dit jaarlijks en in samenspraak met de
aandeelhouders/certificaathouders op basis van het jaarverslag en de genoten winst.
Prognose aangaande dividend
Zoals in dit document eerder is benoemd gaat het uiteindelijk om het exponentiële groeipad, waar Forest
Living zich vanuit haar ambitie hard voor maakt. Zo is te zien dat bij een productiecapaciteit van 150
woningen (van ca. 50 – 70 m2) per jaar een geschat rendement kan worden gemaakt van ruim €2.000.000
(geconsolideerd). Wanneer er een capaciteit slag wordt gemaakt naar 500 woningen per jaar ziet het
gehele plaatje er anders uit en neemt de gehele winstuitkering verder toe. Maar voordat we hier met z’n
allen zijn, moeten we samen een impact organisatie weten te bouwen die deze groei weet te realiseren.
Waarde certificaten van aandelen
De waarde van de certificaten van aandelen worden per fase verhoogd bij de uitgifte ervan. In totaal
bevat het portfolio certificaten van letteraandeel C, 7.500.000 certificaten (30% van Forest Living B.V.).
Deze certificaten zijn in de basis niet winstrecht delend en worden winstrecht delend bij de uitgifte
ervan op naam. Dit betekent dat als er maar 500.000 certificaten zijn uitgegeven deze het gehele
portfolio in letteraandeel C vertegenwoordigen in de winstdeling.
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De uitgifte van certificaten van aandelen zijn als volgt ingedeeld:
- Earlybird fase (€500.000 / 500.000 certificaten met een waarde van €1,- per stuk) behaald in
2020
- Startup fase (€1.500.000 / 750.000 certificaten met een waarde van €2,- per stuk). Uitgifte in
2021/ begin 2022
- Growup Fase 1.500.000 certificaten waarde nog vast te stellen, geschat op €3,- of hoger)
Geschatte uitgifte eind 2022 / 2023
- Vervolgfases nader te bepalen
Huidige uitgifte waarde van de certificaten van aandelen in de startup fase is €2,- per stuk en in de
vervolgfases wordt deze verder verhoogt. Totaal worden er in deze fase 750.000 certificaten beschikbaar
gesteld.
De waarde sprong van de aandelen is afhankelijk van meerdere factoren. De eerste factor is kapitaalgroei
door nieuwe investeringen, daarnaast wordt er gekeken naar groei van de prestaties van het bedrijf, de
aansluiting met de markt en de toekomst prognoses. Aan de hand van deze factoren wordt er samen
met de accountant en adviseurs een voorstel geschreven en voorgelegd bij de jaarlijkse aandeelhouders/certificaathoudersvergadering.
Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en deze wordt indien deze wordt uitgekeerd
jaarlijks vastgesteld en overgemaakt. De dividend verdeling is als volgt:
A1 - 15% Forest Cambium (markt)
A2 - 10% Initiatiefnemers Boy & Johan
B - 26% Medewerkers en Partners
C - 30% Investeerders
D - 19% Klant (wonen als een service) wordt nog niet uitgegeven, nieuw verdienmodel.

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving
De aanbiedingsperiode is gestart en eindigt op het moment dat alle certificaten zijn uitgegeven.
Via het platform van Nx’change kan men zich inschrijven op 600.000 certificaten vanaf najaar 2021 (11
nov. 2021) met de sluitingsdatum 31-01-2022 (verlengd naar 31-03-2022). Indien op alle 600.000
certificaten is ingeschreven eerder dan de sluitingsdatum is de sluitingsdatum de dag dat dit wordt
bereikt. https://www.nxchange.com/en/themes/impactinvesting
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