Windpark Krammer. Van en voor de regio.

Bekijk de webversie

Welkom bij de obligatie nieuwsbrief van
Windpark Krammer
U hebt u ingeschreven voor de obligatie nieuwsbrief. Daar zijn we blij mee! Want als
grootste burgerinitiatief van Nederland vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk
geïnteresseerden kunnen investeren in Windpark Krammer.
De voorbereidingen voor deze investeringsmogelijkheid zijn in volle gang. En er is
nieuws: op vrijdag 21 mei publiceren we het prospectus. Dan maken we hier alle
details over deze obligatielening bekend.
Voor de volledigheid wijzen we u erop dat we in deze nieuwsbrief reclame maken. Mocht
u interesse hebben om te investeren in Windpark Krammer, neem dan voor u een
beslissing neemt, kennis van het prospectus zodat u de potentiële risico's goed begrijpt.

Obligatielening
Wat is een obligatie? Een obligatie is een schuldbewijs. Met een obligatie leent u geld aan
Windpark Krammer. Windpark Krammer betaalt die lening aan u terug, met rente.
De opbrengst van deze obligatie-uitgifte zal gebruikt worden om een tijdelijke banklening
af te lossen. Deze lening is eind 2020 afgesloten als overbruggingslening om de
achtergestelde lening, die door windturbinefabrikant Enercon was verstrekt voor de bouw
van het windpark, af te lossen. Windpark Krammer heeft ervoor gekozen de tijdelijke
banklening af te lossen met de opbrengst van een obligatielening. Op die manier biedt
Windpark Krammer, net als in 2018, burgers de mogelijkheid te investeren.
Waarom doet Windpark Krammer dit? Omdat we het belangrijk vinden. En leuk! Als
burgerinitiatief willen we juist dat zoveel mogelijk burgers de mogelijkheid krijgen
financieel te participeren in dit unieke project voor de opwek van duurzame energie.

Voor wie?
Iedereen in Nederland, vanaf 18 jaar, kan meedoen. Maar bij de toewijzing van de
obligaties krijgen inwoners van de omliggende gemeenten Goeree-Overflakkee,
Schouwen-Duiveland en Tholen en leden van de energiecoöperaties Deltawind en
Zeeuwind voorrang.
Belangrijk! Deze uitgifte van obligaties staat los van de eerdere obligatielening (2018).
En staat ook los van eventuele obligaties die u al heeft bij Deltawind of Zeeuwind.

Informatie & inschrijven
Alle informatie over de uitgifte van de obligaties maken we de komende weken bekend.
Op vrijdag 21 mei volgt de publicatie van het prospectus. Daarin staat welk bedrag
precies beschikbaar komt, wat een obligatie kost, het rentepercentage, de looptijd, wat de
risico's zijn, wanneer de inschrijfperiode start etc. Al die informatie gaan we bekendmaken
op:
windparkkrammer.nl/obligatielening-2021/

Belangrijke data
Publicatie prospectus: vrijdag 21 mei
Digitale informatiebijeenkomst: datum volgt
Inschrijfperiode: datum volgt (eind mei)

Over Windpark Krammer
Windpark Krammer is een initiatief van de bijna 5000 leden van Deltawind en Zeeuwind.
Samen zijn zij voor 60% eigenaar. En daarmee is Windpark Krammer het grootste
burgerinitiatief van Nederland.
De 34 turbines op en om de Krammersluizen hebben een totaal vermogen van 102 MW.
Het windpark is op 15 mei 2019 officieel geopend door koning Willem-Alexander.
Kijk voor meer informatie over Windpark Krammer op
www.windparkkrammer.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u obligaties2021@windparkkrammer.nl toe aan uw adresboek.

