
DIAMCAD OBLIGATIE

Diamcad is reeds meer dan 25 jaar een vooraanstaand Antwerps diamantbedrijf dat gespecialiseerd is in het optimaliseren en 
bewerken van ruwe diamanten door middel van hightech instrumenten en computer algoritmes. Er zijn 40 werknemers actief 
bij Diamcad dat een geconsolideerde omzet heeft van meer dan 50 miljoen euro. De belegger krijgt de kans op een flexibele 
manier rechtstreeks te beleggen in een gerenommeerde onderneming die een werkelijke toegevoegde waarde creëert in 
plaats van te beleggen via complexe bankprodukten of fondsen zonder transparantie.

  DIAMANTEN VAN TOPKWALITEIT

De ontleende bedragen worden door Diamcad gebruikt om ruwe diamanten van topkwaliteit te kopen. Deze diamanten 
worden dan door Diamcad geoptimaliseerd en bewerkt waarna de geslepen diamanten worden verkocht op de interna-
tionale diamantmarkt. De historische stabiliteit van de diamantprijzen is daardoor een sterke garantie voor de Diamcad 
obligatie.

  EEN LANGE TRADITIE

Diamcad heeft reeds meer dan 20 jaar de traditie om rechtstreeks geld te ontlenen bij privé personen en ondernemingen 
om zo een win-win situatie te creëren: 
- voor de uitlener een hoge, vaste interest op een korte termijn met 100% kapitaalgarantie 
- voor Diamcad de mogelijkheid om diamanten aan te kopen en zo onafhankelijk verder te groeien

  INVESTERINGSBEDRAG

Vanaf €100.000, 100% kapitaalgarantie.

  LOOPTIJD

Volledige investering opvraagbaar binnen 3 maanden.
Aangezien Diamcad investeert in roerende goederen (diamant) kan Diamcad een korte termijn terugbetaling garanderen 
doordat ze steeds de mogelijkheid heeft de diamanten in voorraad te verkopen op de internationale diamantmarkt.

  INTEREST

Jaarlijkse bruto interest: 4,5%
Roerende voorheffing: 30%
Jaarlijkse netto interest: 3,15%

“EEN VEILIGE EN FLEXIBELE BELEGGING”



  KAPITALISATIE

Er kan gekozen worden om de interesten ieder jaar te kapitaliseren of te laten uitbetalen.

  KOSTEN

Geen beheersvergoedingen, geen in- of uitstapkosten, geen bewaarkosten.

  TRANSPARANTIE

Een bedrijfsbezoek is mogelijk zodat u ziet in wat u belegt.

  OPVOLGING

De inschrijvingen en de interestberekeningen worden beheerd via een webtoepassing op diamcadfinance.com waartoe de 
obligatiehouder toegang verleend wordt zodat hij steeds online de stand van z’n belegging kan raadplegen.

 INSCHRIJVING

Voor meer informatie met betrekking tot de Diamcad Obligatie of om de volledige uitgiftevoorwaarden aan te vragen kan u 
contact opnemen met:

Filip Debois* Diamcad NV
financieel manager Schupstraat 17 - 2018 Antwerpen - Belgium
filip@diamcad.be T +32 3 206 92 70
T +32 497 59 63 85 F +32 3 206 92 71
*optredend voor Debois Consulting BVBA www.diamcad.com


