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Opnieuw 5% dividend voor bijna
5.200 coöperanten in windenergie
Aantal coöperanten blijft stijgen
Lommel, 30 mei 2014 - Limburg wind cvba keert aan haar 5.163 coöperanten opnieuw een dividend uit
van 5%. Op minder dan vier jaar heeft de coöperatieve vennootschap bijgedragen tot de bouw van 26
van de 43 windturbines in de provincie Limburg.
Sinds de oprichting in mei 2010 kende Limburg wind cvba een opmerkelijke groei, zowel in aantal
coöperanten als in kapitaal. Bij het afsluiten van het 4de boekjaar op 31/12/2013 telde de coöperatie 5.163
aandeelhouders en een totaal kapitaal van 13,8 mio €. Ruim 65% van de aandeelhouders bezit het
maximum van 24 deelbewijzen per persoon. Nog eens 20% heeft 20 aandelen per persoon aangekocht.
Tegenover eind 2012 nam het aantal aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap toe met 18%.
Vandaag besliste de Algemene Vergadering om voor het derde jaar op rij 5% dividend uit te keren aan haar
coöperanten voor hun investering in hernieuwbare energie. Met de middelen die door de coöperanten van
Limburg wind cvba zijn samengebracht, waren eind 2013 windparken gerealiseerd in Hasselt, Genk,
Beringen, Maaseik, Halen-Diest, Tessenderlo, Ham en Lommel. Sinds 2010 tot eind 2013 heeft de
coöperatieve vennootschap daarmee bijgedragen tot de bouw van 26 van de 43 windturbines in de
provincie Limburg. Die 26 windturbines hebben een geïnstalleerd vermogen van 58 MW, goed voor de
productie van groene stroom, equivalent aan het verbruik van 31.870 gezinnen.
Naast de verslaggeving van de werking van het voorbije werkjaar, de goedkeuring van de jaarrekening 2013
en een bespreking van de vooruitzichten, was de heer Hubert David als gastspreker op de Algemene
Vergadering aanwezig. Hij is voorzitter van Argus (het milieupunt van KBC en Cera), voorzitter van het
Fonds voor Duurzaam Materiaal- en Energiebeheer van de Koning Boudewijnstichting en voormalig
voorzitter van de Mina-raad. Hij benadrukte het belang van "Samen zorgen voor de energie van morgen"
om ons ecosysteem te kunnen behouden. Limburg wind cvba wil met hernieuwbare energie een
belangrijke bijdrage leveren tot een klimaatneutraal Limburg tegen 2020.
Intekenen in Limburg wind cvba kan nog steeds en dit tot 12 september 2014, aan 125 euro per deelbewijs.
Dat kan via de website www.limburgwind.be.
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Eind 2013 heeft Limburg win(d)t nv, die de windparken bouwt en exploiteert, reeds 24 windmolens in de
provincie Limburg gebouwd. In 2014 bouwt Limburg win(d)t nv 3 nieuwe windmolens en de onderneming
heeft reeds nieuw vergunde projecten voor 9 windmolens in Limburg : 2 in Maasmechelen, 2 in Lummen, 4
in Genk en 1 in Dilsen-Stokkem.
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Limburg wind cvba is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 4 mei 2010 en werd erkend door de
Nationale Raad voor de Coöperatie. De doelstellingen van Limburg wind cvba zijn de werving van coöperatief kapitaal
voor investeringen in vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie en het promoten van die
hernieuwbare energie. Limburg wind cvba wil hierbij zoveel mogelijk burgers betrekken die elk een welomschreven en
beperkte inbreng kunnen doen, en die betrokken worden bij de verdere activiteiten van de coöperatie. Op die manier
wil Limburg wind cvba burgers de kans geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame
klimaatneutrale omgeving.
Voor informatie : Dirk Dalle, Gedelegeerd Bestuurder – M 0486.63.29.53
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