Bent u ook gedreven door de wind?

Investeer in Aspiravi Samen
en bouw mee aan een
duurzame samenleving!
Aspiravi NV zorgt ervoor dat buurtbewoners mee kunnen investeren in en genieten
van de opbrengsten van haar windenergieprojecten via de coöperatieve
vennootschap Aspiravi Samen.

Wat is Aspiravi Samen cvba?
Aspiravi Samen cvba is een coöperatieve vennootschap die opgericht werd in maart 2010 door o.a. Aspiravi NV
en Hefboom.
Wie kan intekenen op Aspiravi Samen cvba?
Iedere particulier kan deelbewijzen aankopen, met een maximum van 24 aandelen per persoon.
Wat kost een deelbewijs van Aspiravi Samen cvba?
Een deelbewijs kost € 125/stuk.

Windpark Gistel

Hoe wordt ook u coöperant van Aspiravi Samen cvba?
U kan intekenen via het inschrijvingsformulier op de website www.aspiravi-samen.be.
Lees op de website zeker ook het prospectus en alle gedetailleerde informatie m.b.t. de aanbieding. Potentiële beleggers dienen met bijzondere aandacht de
risicofactoren verbonden aan de investering te lezen.

Meer weten? U kan contact nemen via e-mail
aspiravi-samen@hefboom.be of bellen naar het nummer 02 265 01 59.

Wist u dit?
- Aspiravi Samen cvba telde eind 2016 reeds
meer dan 2.400 coöperanten.
- Op 3 juni 2016 besliste de Algemene
Vergadering om een dividend van 4% uit te
keren aan haar coöperanten voor hun
investering in hernieuwbare energie.

Ontdek op www.aspiravi-samen.be
hoe ook u mee kan investeren!
v.u.: Rik Van de Walle - Aspiravi NV - Vaarnewijkstraat 17 - 8530 Harelbeke

Voordelige stroomlevering voor coöperanten
Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen
groene, lokaal geproduceerde, energie aankopen
aan een voordelig tarief bij Aspiravi Energy.
Bovendien ondersteunt elke klant van Aspiravi
Energy een sociaal doel.
Breng een kopie van uw jaarlijkse elektriciteitsafrekening mee naar de info-zitdag (zie
ommezijde) en laat uw voordeel berekenen!
Alle informatie op www.aspiravi-energy.be

Nieuw windenergieproject in Merchtem:
2 windturbines in lijn met 380 kV hoogspanning

Projectbeschrijving
Het betreft een project van
2 windturbines evenwijdig met en
op zo kort mogelijke afstand van de
380kV hoogspanning,
De windturbines zullen groene
stroom produceren equivalent aan
het gemiddeld jaarlijks verbruik
van ongeveer 4.000 gezinnen.

Vragen over dit project?
- Kom langs op de INFO-ZITDAG
op maandag 13 maart 2017,
tussen 16 en 20u, in de
voetbalkantine van VC Den
Boskant: Processiebaan 7, 1785
Merchtem.
- U kan persoonlijk uw vragen
stellen aan medewerkers van
Aspiravi en u krijgt individueel
antwoord.

Data van openbaar onderzoek
m.b.t.:
(1) milieuvergunningsaanvraag:
Merchtem: 24/02/2017 t.e.m.
25/03/2017

(2) stedenbouwkundige aanvraag:
Merchtem: 24/02/2017 t.e.m.
25/03/2017

WINDENERGIE
energie van de toekomst!
Enkele troeven van windenergie
- Wind is een onuitputtelijke bron
van energie. Wind is steeds
voorradig.
- Wind is een zuivere energiebron die
het milieu niet vervuilt.
- Wind is een duurzame energiebron
waarbij geen schadelijke gassen
vrijkomen die verantwoordelijk
zijn voor de opwarming van de
aarde.

Aspiravi, wie zijn we?
Aspiravi NV, opgericht in 2002, bouwt hernieuwbare energieprojecten
voor een duurzame toekomst. Onze aandeelhouders zijn 96 Belgische
gemeenten en de Vlaamse Energieholding (VEH).
Alle informatie over ons vindt u op www.aspiravi.be

Windenergie is
noodzakelijk als
Vlaanderen tegen 2020
13% van haar elektriciteit
uit hernieuwbare
energiebronnen wil halen.
De windenergieprojecten
van Aspiravi leveren alvast
een grote bijdrage!

