
Samen investeren in 
windmolens in onze buurt
Samen voor minder CO2

V.
U

.: 
Fr

an
ço

is
 T

h
o

u
m

si
n

, E
le

ct
ra

b
el

 C
o

G
re

en
 c

vb
a,

 S
im

ó
n

 B
o

lív
ar

la
an

 3
4,

 1
00

0 
B

ru
ss

el
, B

el
g

ië
 -

 S
ep

te
m

b
er

 2
01

7 
- 

D
/2

01
7/

7.
20

8/
1 

Co
Electrabel

GreenBijkomende informatie
De openbare aanbieding tot inschrijving in België op de uitgifte van Aandelen B door Electrabel CoGreen 
cvba is vrijgesteld van de prospectusplicht en wordt beschreven in een informatiememorandum, dat geen 
prospectus in de zin van de prospectuswet vormt. Het is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van 
Electrabel CoGreen cvba en op www.electrabelcogreen.com.

Een investering in de Aandelen B van Electrabel CoGreen cvba houdt risico’s in. Alvorens in te schrijven  
op de Aandelen B dienen potentiële beleggers het informatiememorandum te lezen, met aandacht voor de 
risico’s. Een belegger in Aandelen B loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal 
te verliezen. De totale tegenwaarde van de openbare aanbieding bedraagt 2 550 000 euro. Geen enkele 
vennoot van Electrabel CoGreen cvba kan aandelen bezitten voor een nominale waarde van meer dan  
2 500 euro.

De openbare aanbieding wordt beheerst door het Belgisch recht en Electrabel CoGreen cvba is een 
onderneming onderworpen aan het Belgisch recht.

Eventuele klachten kunnen worden gericht tot de Consumentenombudsdienst  
(tel.: 02 702 52 00 – e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be) of 
Electrabel CoGreen (e-mail: info@electrabelcogreen.com).



Investeer samen met Electrabel 
CoGreen in hernieuwbare energie
De hoeveelheid energie die we in België verbruiken, moet 
in 2020 voor 13% komen uit hernieuwbare bronnen. Dat 
is nodig om de klimaatopwarming te bestrijden. Om die 
doel stelling te halen, zullen we meer groene stroom 
produceren uit biomassa, wind, water en zonne-energie. 
Iedereen kan zijn steentje hieraan bijdragen, ook jij.

De coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen cvba, 
die werd opgericht in maart 2013, geeft buurtbewoners 
de mogelijkheid om samen te investeren in lokale wind
parken. Door aandelen van Electrabel CoGreen te kopen, 
draag je bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot. Je geniet 
bovendien van het eventuele dividend dat de coöperatieve 
uitkeert. 

Vijf windparken
Het aanbod van Electrabel CoGreen bestaat in 2017 uit 
vijf nieuwe windparken waarin buurtbewoners kunnen 
investeren. Ze tellen samen 21 windmolens.

Meer weten
Electrabel CoGreen organiseert informatievergaderingen 
voor de buurtbewoners. Al je vragen worden er beantwoord.
Je vindt alle informatie op www.electrabelcogreen.com. 
Je kan ons ook contacteren via info@electrabelcogreen.com 
of schriftelijk op het adres Electrabel CoGreen cvba, Simón 
Bolívarlaan 34, 1000 Brussel.

36 500
gezinnen
kunnen volledig van groene 
stroom worden voorzien door 
de vijf windparken

58 000
ton CO2
wordt er per jaar minder 
uitgestoten in de lucht

Hoeveel brengt mijn inves-
tering op? Je ontvangt jaar-
lijks een dividend dat afhan-
kelijk is van de hoeveelheid 
elektriciteit die de windmolens 
van je park produceren. Er is geen 
garantie op een minimum divi-
dend maar Electrabel CoGreen 
s t reef t naar een jaar lijks  
netto rendement van 3,5%.(1)

(1) Uitleg in informatiememorandum, afdeling C.7

Hoe kan ik aandeelhouder 
worden? 
Surf naar www.electrabelco-
green.com en schrijf je in. Je 
kan tot twintig aandelen B 
aanvragen. Eén aandeel kost 
125 euro. Er zijn geen instap-
kosten. Inschrijven kan van 
15 september tot 27 oktober 
2017.

Wie kan investeren? Alle 
b u u r t b e w o n e r s  (n a t uu r-
lijke personen) kunnen aan-
delen B kopen bij Electrabel 
CoGreen cvba. De voorwaarde 
is dat je meerderjarig bent 
en woont in één van de 
(deel)gemeentes die worden 
opgesomd op de website van  
Electrabel CoGreen.
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