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Aspiravi en NuCapital
NuAspiravi in Curaçao

bouwen

30MW

Windpark

Vervanging van Tera Kora en Playa Kanoa windparken in
Curaçao.
WILLEMSTAD,Curaçao / HARELBEKE, België 27 oktober:Aspiravi NV
en NuCapital, Incorporated NV zijn blij om de financiering van een 30 MW nieuw te
installeren windpark in Curaçao aan te kondigen. Dit gaat gepaard met een investering
van 74 miljoen dollar. Het nieuwe project, dat wordt gebouwd door de
projectvennootschap NuAspiravi Windparken BV, bestaat uit 2 windparken van 15
MW op zowel Tera Kora als Playa Kanoa, en wordt operationeel in juli 2012.
NuAspiravi Windparken BV is de uitvoering van een driejarige verbintenis voor de repowering van de eerste industriële windparken in het Caribisch gebied.
De geproduceerde elektriciteit (die bijna 20% van de jaarlijkse vraag in Curaçao
vertegenwoordigt) zal worden aangekocht door Kompania di Awa I Elektrisidat di Korsou
(KODELA) NV ("Aqualectra"). Dexia Credit Local nam de rol als Arranger op zich en zal als
Agent fungeren voor de groep van financiers gevormd door Dexia Credit Local, CIBC
FirstCaribbean International Bank, Curaçao (onder leiding van hun regionale Investment
Banking, Energy & Utilities team), Dexia Bank België en Denemarken EKF ( Eksport Kredit
Fonden). Vestas Benelux BV is de leverancier van de windturbines worden.
Aspiravi CEO, Rik Van de Walle en NuCapital's CEO Henk Hutting bevestigden het afsluiten
van de overeenkomsten vorige vrijdagnamiddag. Van de Walle verklaarde: "Het was me een
genoegen samen te werken met het management team van NuCapital en de banken." Hutting
voegde eraan toe: "Zonder de gezamenlijke inspanningen van overheden, bedrijven en
professionals uit Curaçao, Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Barbados en de
VS, zou dit project niet tot stand zijn gekomen."
De lokale goedkeuringen werden afgerond op 14 juli na een lang en grondig
ontwikkelingsproces en de verbintenis van Curaçao tot schone en betaalbare energie.
Minister-president Gerrit Schotte herhaalde de onveranderlijke koers van Curaçao, met de
melding dat: "We zijn trots op deze moedige stap die leidt naar de belofte dat Curaçao niet
minder dan 50% van haar energie zal putten uit hernieuwbare bronnen tegen 2030 en zal
overschakelen van olie op gas voor de overige 50%. Wij waarderen het vertrouwen dat door
deze investeerders in het investeringsklimaat van Curaçao werd getoond. "
NuAspiravi Windparken zal worden gebouwd door NuCapital Services BV. Het project is een
natuurlijke uitbreiding van NuCapital's activiteiten in de Nederlandse Antillen. Voor Aspiravi
NV is dit de eerste investering buiten het vasteland van Europa.

