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Nieuws

Ander nieuwsitem toevoegen

Publicatiedatum Publicist

Sicirec positiever over de transparantie bij Global

Green
24546579 juli 2008 Rowan Rodrik van der Molen

De AFM legt een last onder dwangsom op aan

Bonsuvonberg Farms Ltd.
245464830 juni 2008 AFM

De AFM legt een last onder dwangsom op aan Global

Green Ltd.
245464830 juni 2008 AFM

Sicirec over de Global Green Plantages 245463517 juni 2008 Rowan Rodrik van der Molen

Koutje lopen 245432815 augustus 2007 Hans Franke

Moordaanslag op John Von Berg 245393518 juli 2006 Sicirec

Schorsing van persbericht over Global Green 245390518 juni 2006 Sicirec

Nieuwe website van Stichting Deelnemersbelang

Plantages Ghana
24538969 juni 2006 Sicirec

Beijnen over Bonsu en Global Green 245388125 mei 2006 Sicirec

Global Green in de pers 245385327 april 2006 Sicirec

Mogelijke opbrengsten bij Global Green 245375317 januari 2006 Sicirec

Monitoring Global Green 245375317 januari 2006 Sicirec

Plantageprojecten

Land Houtsoort aantal ha.

Global Green/Dormah Ghana Teak 400400 ha4.000.000 m2

Global Green/Mampong Ghana Teak 350350 ha3.500.000 m2

Global Green/Somanya Ghana
Teak

Mahonie
600600 ha6.000.000 m2

De plantjaren zijn als volgt:

• Somanya: 1995 - 1999

• Mampong: 1998 - 2002

• Dormah: 2001 - heden

Verhandelbaarheid

Wie investeerders-contracten met Global Green wil kopen of verkopen kan hiervoor adverteren op bosbouwbeleggingen.nl

Contact opnemen met Global Green

• Website: www.globalgreengh.com

• E-mail: info@globalgreengh.com

• Telefoon: 076-5655709

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana

• Website: www.plantages-ghana.nl

http://www.hugovandermolen.nl/bosbouwbeleggingen.nl/aan-verkoopadvertenties.php
http://www.globalgreengh.com/
mailto:info@globalgreengh.com
http://www.plantages-ghana.nl/


• E-mail: info@plantages-ghana.nl

Het is, als u aanvullingen of correcties op de inhoud van deze pagina heeft, erg gemakkelijk om de pagina te wijzigen. De bewerk functie van iedere pagina is zo

intuïtief dat u alleen maar hoeft te kunnen typen om een pagina te bewerken. Bovendien kunnen mislukte wijzigingen altijd weer gemakkelijk ongedaan gemaakt

worden.

Sicirec heeft in haar archieven uitgebreide correspondentie over dit onderwerp. Het is voor Sicirec vanwege praktische redenen onmogelijk om al deze

informatie zelf te publiceren. Daarom biedt Sicirec u, onder voorbehoud, aan om zelf een kijkje te komen nemen in haar archieven. Voorwaarde hiervoor is dat u

de informatie waar u kennis van neemt op het Internet publiceert zodat deze voor een ieder toegankelijk wordt. Dat publiceren kan bijvoorbeeld makkelijk op

deze wiki (die overigens niet met Sicirec geaffilieerd is). Voor toegang tot haar archieven, kunt u contact opnemen met Sicirec via service@sicirec.org.

Ontvangen van "http://wiki.hardhout-investeringen.net/Global_Green"
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• Aanmelden

Naamruimten

• Pagina

• Overleg

Varianten

Weergaven
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• Deze pagina is het laatst bewerkt op 11 mrt 2011 om 22:12.

• Deze pagina is 4.125 maal bekeken.

• De inhoud is beschikbaar onder de Attribution-Share Alike 3.0 .
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