PERSBERICHT
EINDSPURT NAAR NORTH SEA WIND B-AANDELEN
5.151 BURGERS TEKENEN IN OP 13.195.600 EURO
DEFINITIEVE RESULTATEN AANBOD
Leuven, 29 november 2019 – Het is duidelijk dat men in België wel degelijk wakker ligt van het
klimaatvraagstuk én vooral zelf zijn steentje wil bijdragen om tot een oplossing te komen. Want in
slechts 4,5 maanden werd voor 13.195.660 euro ingetekend op North Sea Wind aandelen B! North
Sea Wind, dat volop wil investeren in de ondersteuning van offshore windmolenparken, had vooral
de laatste 14 dagen de wind stevig in de zeilen.
In totaal wou North Sea Wind in 2019 20 miljoen euro ophalen door de openbare aanbieding van
aandelen B tussen 9 juli 2019 en 23 november 2019. Eén North Sea Wind-aandeel kostte 10 euro en
elke Belgische inwoner – ook minderjarigen – konden vennoot worden. Het minimale intekenbedrag
per persoon lag op 250 euro, het maximale op 5.000 euro.
Sinds op 13 november 2019 werd aangekondigd dat Colruyt (Etablissementen Fr. Colruyt NV) en de
investeringsholding van de familie Colruyt (Korys Investments NV) zich hebben geëngageerd om kort
na afsluiting van het aanbod het reeds opgehaalde bedrag te verhogen tot 15 miljoen euro via een
private plaatsing, werd in de laatste 10 dagen maar liefst 5 miljoen euro opgehaald.
Het burgerparticipatieproject van North Sea Wind werd geopend op 9 juli 2019 en haalde in minder
dan 5 maanden 13,2 miljoen euro of 66% van het vooropgestelde maximumbedrag op. Dit maakt dat
North Sea Wind vandaag in België de coöperatieve is die bij het grote publiek veruit het meeste geld
heeft opgehaald om te investeren in groene energie.
Pieter Marinus, voorzitter van de raad van bestuur van North Sea Wind: “Terugkijkend op die periode
is dat een resultaat waar North Sea Wind , als grootste coöperatie voor offshore windenergie, best
fier op is. Met 5.151 coöperanten zetten we het avontuur verder in rustig vaarwater. Onze steile
ambitie focussen we op de groei van offshore windenergie, een onuitputtelijke bron van schone
energie, in België en in het buitenland. Investeren in North Sea Wind staat dus gelijk aan investeren in
de toekomst.”
North Sea Wind herhaalt ook zijn engagement om zijn coöperanten, in de eerste plaats, maar ook het
ruime publiek te blijven informeren over de realisaties en het potentieel van offshore windenergie en
hernieuwbare energie in het algemeen. Onze over alle generaties gespreide coöperantenpopulatie
zal ons zeker en vast bewust blijven maken van de nood aan volgehouden inspanningen voor het
klimaat op de korte en de lange termijn.
Het saldo van de voorziene kapitaalverhoging van 15 miljoen euro, zijnde 1.804.340 euro, wordt dus
opgenomen door Colruyt en Korys. Van de aandelen B zal daarom 88% in handen zijn van particuliere
vennoten, 12% in handen van Colruyt en Korys.

Jef Colruyt, CEO Colruyt Group en voorzitter Parkwind: "We zijn eigenlijk erg blij met het uiteindelijke
resultaat, want het was voor ons ook een vuurdoop als grootste Belgische burgerparticipatie-initiatief
ooit. Het toont voor ons toch aan dat mensen actief willen betrokken worden bij onze offshore
windprojecten - en dat geeft ons heel veel energie. We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen
en om bij te dragen aan verdere oplossingen voor het klimaatvraagstuk waar we vandaag toch voor
staan".

Iedereen wind erbij
Met het opgehaalde bedrag zal North Sea Wind – via een lening van principieel 7 jaar aan Parkwind –
zowel bijdragen aan het onderhoud van bestaande offshore windenergieparken in de Belgische
exclusieve economische zone in de Noordzee, als aan de bouw van nieuwe hernieuwbare
energieparken op zee.
Parkwind exploiteert momenteel reeds drie windparken in de Noordzee (Belwind, Northwind en
Nobelwind), die in totaal goed zijn voor 546 MW aan hernieuwbare energiecapaciteit. Hiermee
kunnen gemiddeld 604.000 Belgische gezinnen een jaar lang van groene stroom voorzien worden!
Het nieuwe offshore project van Parkwind (Northwester 2) – waarvan de constructie gestart is in juni
2019 – is vanaf volgend jaar goed voor nog eens 219 MW aan groene energie.

Meer informatie over het burgerparticipatie initiatief van North Sea Wind vind je op
www.northseawind.be of www.iedereenwinderbij.be.
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