Windpark Krammer. Van en voor de regio.

Bekijk de webversie

Welkom bij de obligatie nieuwsbrief van
Windpark Krammer
Beste lezer,
Wat zijn we trots! Het is weer gelukt om een obligatielening aan te bieden!
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het prospectus goedgekeurd en dat
betekent dat we alle details eindelijk met u kunnen delen. Dat doen we in deze
nieuwsbrief en hier.
Maar eerst kort over mezelf. Mijn naam is Marlies Sikken. Ik ben in april Tijmen Keesmaat
opgevolgd als directeur van Windprak Krammer. En ik had niet beter kunnen beginnen.
Als grootste burgerinitiatief van Nederland willen we dat omwonenden, leden van
Deltawind en Zeeuwind en zoveel mogelijk andere geïnteresseerden ook financieel
kunnen participeren in dit fantastische project voor duurzame energie. En na de
succesvolle uitgifte in 2018, kan het nu weer. Dat ik u de tweede uitgifte mag presenteren,
vind ik heel bijzonder.
Woensdag 26 mei houden we om 20:00 uur een digitale informatiebijeenkomst. We
gaan u dan alles vertellen over deze investeringsmogelijkheid. En ik zal die gelegenheid
aangrijpen me verder aan u voor te stellen. Ik hoop dat u kijkt. Graag tot woensdag!
Hartelijke groet,
Marlies Sikken

Belangrijkste kenmerken van de
obligatielening
Uitgevende
instelling
Hoofdsom
Nominale
waarde
Inleg
Rangorde
Rente
Rentebetaling
Looptijd
Aflossing
Zekerheden

Windpark Krammer B.V
min. € 2.250.000 en max. € 11.850.000
€ 500 per obligatie

Minimaal € 500 (1 obligatie), maximaal € 250.000 (500 obligaties)
Achtergesteld aan de projectfinanciering
4,5% op jaarbasis
Jaarlijks
ca. 8 jaar en 3 maanden
Annuïtaire aflossing
Er worden geen zekerheden verstrekt aan de obligatiehouders
Inwoners van Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen.
Voorrang
En leden van Deltawind en Zeeuwind (peildatum 1 januari 2021)
0% voor inschrijvers uit de voorrangsgroepen
Transactiekosten
2% voor overige inschrijvers

Prospectus
Met een maximale omvang van € 11.850.000 geldt voor deze aanbieding een
prospectusplicht. Dat betekent dat de aanbieder (Windpark Krammer) wettelijk verplicht
is om bij de uitgifte van de obligatielening een door de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen waarin de uit te geven
obligatielening in detail wordt beschreven.
Windpark Krammer heeft aan deze verplichting voldaan. Het goedgekeurde prospectus
is hier te downloaden.
LET OP! De goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de
aangeboden obligaties.
Iedere beslissing om in obligaties te beleggen moet zijn gebaseerd op een bestudering
van het gehele prospectus.

Download hier het prospectus

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.
Inschrijvers uit de voorranggroepen betalen géén transactiekosten! Voor alle andere
inschrijvers geldt een tarief van 2% transactiekosten (incl. BTW). Dat komt neer op € 10
per obligatie.
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.

Hoe inschrijven?
Voor de uitvoering van de uitgifte van de obligatielening heeft Windpark Krammer
www.duurzaaminvesteren.nl ingeschakeld. Net als in 2018.
DuurzaamInvesteren is het grootste investeringsplatform voor duurzame projecten in
Nederland. Het bedrijf heeft een AFM vergunning beleggingsonderneming, conform
artikel 2:96 Wft, en staat onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche
Bank.
De inschrijperiode van 28 mei t/m 11 juni 2021
De inschrijving start vrijdag 28 mei om 10:00 uur op

Inschrijven

Digitale informatiebijeenkomst
woensdag 26 mei, 20:00 uur
De live stream is woensdagavond te volgen via onze website.
Deze sprekers kunt u verwachten:
Marlies Sikken - nieuwe directeur van Windpark Krammer stelt zich voor, geeft een
toelichting op de stand van zaken en de achtergrond van de obligatie uitgifte.
llse Maas - van Veghel - projectleider obligaties 2021 leidt u door het prospectus.
Enrique Aparicio Torres - ceo DuurzaamInvesteren zal u alles vertellen over het
inschrijfproces.
Kunt u woensdag niet live kijken, geen probleem. Na de uitzending is de herhaling
beschikbaar en kunt u de uitzending op een ander moment terugkijken via onze website
.
Tijdens de uitzending is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie?
Het prospectus is de belangrijkste bron. Daarin vindt u waarschijnlijk de antwoorden op
de meeste vragen.
Zoveel mogelijk informatie over de obligatielening vindt u ook
hier. windparkkrammer.nl/obligatielening-2021/. Daar verschijnt de komende dagen ook
een uitgebreide lijst meest gestelde vragen.
Mocht u een andere vraag hebben, dan kunt u altijd mailen naar:
obligaties2021@windparkkrammer.nl.

Over Windpark Krammer
Windpark Krammer is een initiatief van de bijna vijfduizend leden van Deltawind en
Zeeuwind. Samen zijn zij voor 60% eigenaar van het windaprk. 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.

