PERSBERICHT
NuCapital en Aspiravi breiden windpark Tera Kora
op Curaçao uit met 16,5 MW
Financiering rond voor bouw van 5 nieuwe windturbines
Curaçao, Willemstad / België, Harelbeke, 5 juli 2016 - NuCapital Incorporated en Aspiravi Antillen N.V.
hebben de financiering rond voor de bouw van een nieuw windpark op Curaçao met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 16,5 MW. Dit gaat gepaard met een investering van 36 miljoen dollar.
Het nieuwe windpark van 5 windturbines is een uitbreiding van het bestaande windpark Tera Kora.
Het nieuwe project, dat gebouwd wordt door de projectvennootschap NuCuraçao Windparken II B.V.,
zal groene stroom leveren vanaf april 2017 en volledig operationeel zijn in juli 2017.
Het eerste windpark op Curaçao werd in 1993 gebouwd door Aqualectra en onderging een retrofit in
2012 door een samenwerking tussen NuCapital Inc. en Aspiravi NV. Het nieuwe windpark, waarvan
de onderhandelingen 4 jaar geleden werden opgestart, zal bestaan uit 5 windturbines van het type
Vestas V-117 met elk een vermogen van 3,3 MW. De 5 nieuwe windturbines staan in het verlengde
van het huidige windpark Tera Kora en zorgen voor een bijkomend vermogen van 16,5 MW.
Vestas Benelux B.V. is de leverancier van de windturbines. CIBC FirstCaribbean International Bank
(Curaçao) nam de rol als Arranger op zich en zal als Agent fungeren. Rik Van de Walle, CEO van
Aspiravi, en Henk Hutting, CEO van NuCapital, bevestigden het afsluiten van de overeenkomsten op
vrijdag 1 juli ll. Na een lange en intensieve periode van projectontwikkeling werden alle nodige lokale
goedkeuringen verkregen in juni 2016. Het project is een logische uitbreiding van de activiteiten van
NuCapital in de Nederlandse Antillen en een bevestiging van de verbintenis van Aspiravi op Curaçao.
Rik Van de Walle benadrukte dat “het een genoegen was samen te werken met het management van
NuCapital en de banken aangestuurd door CIBC FirstCaribbean International Bank”. Roy Kolader,
Managing Director van NuCapital, merkte op dat, door de realisatie van de uitbreiding van het
windpark Tera Kora, Curaçao Aruba voorbijsteekt en de leiding neemt inzake hernieuwbare energie
in de Cariben. Na Denemarken zal Curaçao zelfs de 2de plaats wereldwijd bekleden. Henk Hutting
voegde eraan toe dat “dit project een enorme bijdrage levert aan de doelstelling van Curaçao om
tegen 2030 50% van haar energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Met de realisatie van het
nieuwe windpark zal het eiland deze doelstelling reeds 10 jaar eerder realiseren.”
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