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Beste,

Dit is de nieuwsbrief van groenestroomproducent Aspiravi. We willen u in
deze nieuwsbrief op de hoogte houden van het reilen en zeilen bij
Aspiravi NV. Zo verneemt u in deze tweemaandelijkse brief info over
nieuwe Aspiravi-projecten, ons coöperatief model, onze bouwplannen, en
zo meer. We wensen u veel leesplezier.

5% netto dividend voor coöperanten Limburg wind

De Aspiravi activiteiten in de provincie Limburg
varen onder de vlag van Limburg win(d)t NV. Voor
de bouw van windparken kan er een beroep
gedaan worden op financiële middelen van de
coöperatieve vennootschap Limburg wind CVBA.
Op 25 mei vond de tweede Algemene Vergadering
plaats te Hasselt. De ruim 300 aanwezige
coöperanten stemden in met een netto dividend
van 5% over het boekjaar 2011. Vorig jaar bedroeg
het netto dividend 4%. Limburg wind CVBA telt
bijna 3.800 coöperanten, een groei van ruim 25%
tegen vorig jaar.

Heel wat coöperanten bezitten het maximum van
20 deelbewijzen dat ze per persoon mochten
aankopen. Tijdens de Algemene Vergadering werd
bekend gemaakt dat dit maximum aantal in de
volgende prospectus (voorzien voor eind 2012) zal
worden opgetrokken tot 24 deelbewijzen per
rechtspersoon. Bestaande aandeelhouders zullen
dan kunnen bij-intekenen. Nieuwe kandidaat-
aandeelhouders kunnen dan meteen intekenen
voor 24 deelbewijzen van 125 euro per stuk.

Intekenen in Limburg wind CVBA kan nog steeds,
na lezing van het prospectus, en dit tot 13
september 2012 via de website
www.limburgwind.be.
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Aspiravi Samen CVBA zamelt geld in voor bouw grootste windpark
in Antwerpen

De bouw van “Windpark Aspiravi Noorderkempen”
komt op kruissnelheid. Zeer recent werden in regio
Noorderkempen 146.000 flyers in de
brievenbussen gestopt om de bevolking te
informeren om via de coöperatieve vennootschap
Aspiravi Samen CVBA mee te investeren in het
grootste windpark van de provincie Antwerpen. Dat
kan door de aankoop van deelbewijzen die 125
euro per stuk kosten, met een maximum van 20
deelbewijzen per persoon.

Er wordt een netto dividend verwacht van 4 tot 6%.
Intekenen kan via www.aspiravi-samen.be. Daar is
ook het prospectus te vinden voor deze aanbieding
van deelbewijzen zoals het werd goedgekeurd door
het FSMA. Met dit initiatief wil Aspiravi de lokale
bevolking de kans geven om mee te genieten van
de opbrengsten van windenergie.

Het “Windpark Aspiravi Noorderkempen” bestaat uit
10 windmolens aan de E19 te Brecht, Wuustwezel
en Hoogstraten, goed voor 22,1 MW. Eind 2012 zal
dit windpark groene stroom produceren equivalent
aan het verbruik van 13.000 gezinnen.

Bouw windpark Perwez klaar eind 2012

Actueel zijn de bouwwerken van start gegaan voor
het windturbinepark te Perwez langs de E411 in de
provincie Waals-Brabant. Aspiravi staat er in voor
de realisatie van 3 windmolens van het type Vestas
V90 – 2MW.

De windmolens komen evenwijdig met de E411 aan
de zuidzijde in de gemeente Perwez. In december
2012 moeten deze windmolens operationeel zijn en
zullen ze groene stroom leveren equivalent aan het
verbruik van 3.500 gezinnen.

Inhuldiging Aspiravi windparken Playa Kanoa en Tera Kora
(Curaçao) op 21 juli

Op 21 juli vindt de feestelijke opening plaats van de
windparken Playa Kanoa en Tera Kora die Aspiravi
gebouwd heeft op het Nederlands-Caraïbische
eiland Curaçao. Elk windpark bestaat uit 5
windmolens, goed voor 30MW.

Samen produceren deze turbines stroom voor bijna
20% van het jaarlijkse stroomverbruik in Curaçao.
De windparken zijn een steun voor de belofte van
Curaçao om tegen 2030 niet minder dan 50% van
haar energie te halen uit hernieuwbare bronnen.
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