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NORTH SEA WIND WIL 20 MILJOEN EURO OPHALEN BIJ HET BREDE PUBLIEK
INVESTEREN IN OFFSHORE
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Leuven, 9 juli 2019 – Dat ons klimaat verstoord is, zal niemand nog ontkennen. Bij steeds meer
mensen groeit ook het besef dat we moeten ingrijpen voor het te laat is. North Sea Wind wil
onderdeel zijn van die duurzame verandering en biedt Belgische burgers nu ook de mogelijkheid
mee te investeren in de ondersteuning van offshore windmolenparken in onze eigenste Noordzee!
Vanaf 9 juli kunnen geïnteresseerden intekenen op coöperatieve B-aandelen North Sea Wind en
dankzij de lage drempel – het minimale investeringsbedrag ligt op 250 euro per persoon – kan
iedereen zijn steentje bijdragen voor het klimaat.
De afgelopen maanden uitten jongeren massaal hun ongenoegen over het gebrek aan ambitie van de
Belgische overheid op vlak van het klimaat. Hun boodschap was duidelijk: Indien er niet snel wordt
ingegrepen, dan halen we de klimaatdoelstellingen niet en ziet de toekomst voor onze planeet er
niet zo rooskleurig uit.
Dat beaamt ook Jef Colruyt, CEO van Colruyt:
“De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het klimaat heel wat mensen beweegt. En dat
kunnen we als Colruyt Group alleen maar aanmoedigen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid
opnemen, en wij willen daarin zeker een voortrekkersrol blijven spelen. We zetten al lang in op
duurzaamheid, waarbij hernieuwbare energie een heel belangrijk element is en blijft. We zetten onze
schouders mee onder het North Sea Wind-project omdat we zo een stap verder kunnen gaan om echt
iedereen de kans te bieden om mee in die duurzame energie te investeren.”
Iedereen kan intekenen
De coöperatieve vennootschap North Sea Wind – opgericht door Parkwind, Colruyt, Korys en PMV biedt het brede publiek de mogelijkheid om mee te investeren in de ondersteuning van offshore
windenergieprojecten en op die manier deel uit te maken van duurzame verandering. François Van
Leeuw, co-CEO Parkwind voegt er aan toe:
“Offshore windenergie draagt bij tot een duurzame energiemix en is noodzakelijk om de
energietransitie naar groene energie ten volle uit te voeren. En dat is precies wat North Sea Wind
actief wil ondersteunen. Investeren, maar tegelijk ook sensibiliseren voor de lange termijn. We zijn
het verschuldigd aan de komende generaties om niet langer alleen maar na te denken over
oplossingen, maar ook daadwerkelijk actie te ondernemen.”
Burgerparticipatieprojecten rond onshore windenergie zijn niet nieuw, maar het is wel voor het eerst
dat Belgische burgers gericht kunnen investeren in de ondersteuning van offshore
windenergieprojecten van die omvang. En dat in onze ‘eigenste’ Noordzee.
In totaal wil North Sea Wind in 2019 20 miljoen euro ophalen. Eén North Sea Wind B-aandeel kost 10
euro en elke in België gedomicilieerde natuurlijke persoon die voorstander is van hernieuwbare
energieprojecten kan vennoot worden. Het minimale intekenbedrag ligt op 250 euro per persoon,
het maximale op 1.250 euro.

Iedereen wind erbij
Met het opgehaalde bedrag zal North Sea Wind een lening verschaffen aan
Parkwind.
Parkwind exploiteert nu al 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 goed voor
nog eens 219 MW aan groene energie.
Naast winst voor het milieu – en dus ook voor toekomstige generaties – zit er ook mogelijks winst
voor de vennoten in: er wordt een bruto actuarieel rendement van 4,24%* beoogd. Kortom,
iedereen wind erbij!
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* Bovenstaand rendementsvooruitzicht is gebaseerd op veronderstellingen die gesteund zijn op
objectieve gegevens, waarvan onzeker is of ze in werkelijkheid juist zullen blijken.
Rendementsvooruitzichten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen. Een
belegging in aandelen houdt belangrijke risico’s in, die beschreven worden in het prospectus in
hoofdstuk 2 (pagina’s 25 t.e.m. 43) en in afdeling D van de samenvatting (pagina’s 13 t.e.m. 19).
North Sea Wind heeft als prioritair en voorlopig enig investeringsproject het verstrekken van een
lening aan de holdingvennootschap Parkwind, die voornamelijk in de Belgische EEZ in de Noordzee
maar ook buiten België in windenergieprojecten voor de productie van hernieuwbare energie
investeert, deze realiseert en exploiteert. De financieringsactiviteit van North Sea Wind houdt het
risico in dat de aan Parkwind toegekende lening door deze laatste niet kan worden terugbetaald of
dat Parkwind er niet in slaagt de contractueel overeengekomen interest te betalen. Een gezond
beleid van Parkwind, waaraan de gelden worden uitgeleend, is bepalend voor het rendement van
North Sea Wind. North Sea Wind beschikt hierbij over geen andere informatie over de financiële
toestand van Parkwind en van haar projecten dan de publiek beschikbare informatie. Daarnaast kan
een vennoot door de raad van bestuur geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten om gegronde reden
of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak, waaronder de gedeeltelijke of gehele en
onvoorwaardelijke (al dan niet vroegtijdige) terugbetaling van de lening door de
holdingvennootschap Parkwind. De vennoot die is uitgesloten (al dan niet gedeeltelijk), heeft recht
op maximaal de nominale waarde van zijn aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen
vermogen per aandeel lager is dan de nominale waarde ervan. De vennoot kan geen aanspraak
maken op de reserves. Vennoten kunnen slechts geheel uittreden of hun aandelen gedeeltelijk
terugnemen na afloop van de eerste twee volledige boekjaren van North Sea Wind, zijnde vanaf 1
januari 2021, in welk geval de vennoot recht heeft op maximaal de nominale waarde van zijn
aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel lager is dan de
nominale waarde ervan. Verder is North Sea Wind een startende onderneming, waarvoor slechts
beperkte historische informatie beschikbaar is. Elke beslissing om te beleggen in de aandelen B moet

gebaseerd zijn op alle in het prospectus gegeven informatie. Een belegger in
aandelen B loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te
verliezen.
Meer informatie over het burgerparticipatie initiatief van North Sea Wind vind je op
www.northseawind.be of www.iedereenwinderbij.be
___________________________________________________________________________
Belangrijke informatie in verband met de aanbieding van coöperatieve B-aandelen in North Sea Wind
CVBA.
•

•
•
•

•
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•
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North Sea Wind is een erkende coöperatieve vennootschap die werd opgericht door
Parkwind NV, Et. Fr. Colruyt NV, Korys Investments NV en ParticipatieMaatschappij
Vlaanderen NV.
o Het wil tussen 9 juli en 21 september 2019 maximaal in totaal tot 20 miljoen euro
ophalen door de aanbieding van aandelen B naar Belgisch recht.
o 5 miljoen euro is voorbehouden voor werknemers van Parkwind, Colruyt-Group,
Korys Investments, PMV en hun dochtervennootschappen
o 15 miljoen euro is voorbehouden het brede publiek.
o Indien de voorbehouden schijf van 5 miljoen euro niet volledig wordt onderschreven,
zal het saldo ook aangeboden worden aan het brede publiek.
North Sea Wind werd erkend door de National Raad voor Coöperatie.
U vindt meer info over onze aanbieding van aandelen B in North Sea Wind CVBA in het
prospectus (www.northseawind.eu/prospectus). De aanbieding vindt enkel plaats in België.
Aandelen B naar Belgisch recht worden enkel aangeboden aan in België gedomicilieerde
natuurlijke personen die voorstander zijn van hernieuwbare energieprojecten, aan hun
nominale waarde, zijnde 10 euro per aandeel.
Er zijn geen in- of uitstapkosten. Het minimale intekenbedrag per persoon ligt op 250 euro (=
25 aandelen), het maximale op 1.250 euro (= 125 aandelen).
De aankoop is geldig en bewezen van zodra het bedrag op de rekening van North Sea Wind
staat met de juiste referentie én de naam van de vennoot ingeschreven is in het
aandelenregister van North Sea Wind. De coöperatieve B-aandelen zijn niet en zullen niet
worden genoteerd of worden verhandeld op een gereglementeerde markt of op een MTF in
het kader van het aanbod. De aandelen zijn bijgevolg niet zonder meer verhandelbaar, en
kunnen slechts aan vennoten overgedragen na goedkeuring door de raad van bestuur of aan
derden, op voorwaarde dat zij als vennoot aanvaard worden en de raad van bestuur met de
overdracht instemt. De aandelen zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden,
faillissement, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen of elke hypothese waarin de
bekwaamheid van een vennoot ten gevolge van een gerechtelijke maatregel wordt beperkt.
De rechthebbenden hebben als schuldeiser uitsluitend recht op een scheidingsaandeel
vastgesteld overeenkomstig artikel 15 van de statuten.
U hebt als vennoot één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat
u koopt.
Het bruto actuarieel rendement wordt geraamd op 4,24% volgens de veronderstellingen
zoals omschreven in het prospectus in afdeling 12.2.1 op pagina 94. Voor de berekening van
het dit rendement wordt er verondersteld dat de dividenden, die worden uitbetaald aan
natuurlijke personen, vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting in hoofde van North Sea
Wind gedurende de looptijd van de investering. Er kan geen minimumdividend worden
gegarandeerd. Het exacte dividend wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering van
coöperanten.

Het rendement is beperkt tot het maximumpercentage van 6% vastgesteld
door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Uw aandelen geven geen recht
op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.
Investeren in aandelen houdt risico’s in, onder meer het risico om een deel of het geheel van
het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees het prospectus vóór je intekent. Je vind meer
informatie over het dividendbeleid in het prospectus in afdeling 6.2.2 en 12.1.3. Bij latere
uittreding, terugneming of uitsluiting heeft een vennoot maximaal recht op de terugbetaling
van de nominale waarde van 10 euro per aandeel.
Bovenstaand rendementsvooruitzicht is gebaseerd op veronderstellingen die gesteund zijn
op objectieve gegevens, waarvan onzeker is of ze in werkelijkheid juist zullen blijken.
Rendementsvooruitzichten zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
Voordat u intekent op de aandelen B, bent u als potentiële investeerder verplicht om het prospectus
te lezen, met bijzondere aandacht voor de risico's.
Het volledige prospectus kan u lezen op (www.northseawind.be/prospectus). Een kopie van het
prospectus en een samenvatting worden ook gratis ter beschikking gesteld op de maatschappelijke
zetel van North Sea Wind, in de Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven.
Intekenen op aandelen B van North Sea Wind kan tot en met 21 september 2019 (16u00 (CET)),
behoudens vervroegde afsluiting op (link naar inschrijvingspagina).
Eventuele klachten kunnen worden gericht tot de Consumentenombudsdienst (Tel.: +32 2 702 52 00
– e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be) of North Sea Wind (Tel.: + 32 2 469 12 66 - email: northseawind@cooperaties.be).

