INVESTEER
IN ASPIRAVI SAMEN CVBA

BOUW

MEE AAN EEN DUURZAME SAMENLEVING

GENIET

VAN DE OPBRENGSTEN VAN WINDENERGIE

Aspiravi Samen cvba
is een coöperatieve vennootschap die opgericht werd in maart 2010
door o.a. Aspiravi nv en Hefboom.
Dankzij Aspiravi Samen cvba kunt u mee investeren in en genieten van
de opbrengsten van windenergie.
Intekenen op Aspiravi cvba
kan door elke particulier, voor een maximum van 24 aandelen per
persoon.
Halverwege 2018 had Aspiravi Samen cvba reeds meer dan 2.800
coöperanten.
De prijs van een aandeel van Aspiravi Samen cvba
bedraagt € 125 / stuk. Halverwege 2018 werd reeds een bedrag van
meer dan 7,6 miljoen euro opgehaald.
Het dividend van een investering via Aspiravi Samen cvba
bedroeg 3,5% voor het werkjaar 2017. Een uitzonderlijk resultaat, dat
niet gegarandeerd is.

WINDENERGIE,
ENERGIE VAN DE TOEKOMST!

www.aspiravi-samen.be

Waarom investeren in windenergie?
Wind is een duurzame en zuivere energiebron die het milieu niet vervuilt. Wind produceert geen
afvalstoffen of schadelijke gassen en is bovendien een onuitputtelijke bron van energie!
Een windturbine is bijzonder efficiënt en produceert tegenwoordig jaarlijks groene stroom
equivalent aan het jaarlijks verbruik van 2.250 gezinnen!
Tegen 2020 moet Vlaanderen 13% van haar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
halen en moet België de Europese klimaatnorm halen:
~ 20% minder CO2-uitstoot
~ 20% energieverbruik besparen
~ 20% energie uit hernieuwbare bronnen

Waar investeert u in?
Het opgehaalde kapitaal stelt Aspiravi Samen cvba als achtergestelde lening ter beschikking van
Aspiravi nv, die windenergieprojecten realiseert.
Aspiravi nv is sinds 2002 actief in het ontwikkelen, investeren in en exploiteren van installaties voor
de productie van hernieuwbare energie. Op vandaag is Aspiravi nv betrokken bij het beheer van 306
windturbines en een groene energiecentrale die samen een geïnstalleerd vermogen van meer dan
1.000 MW hebben, goed voor groene stroom voor zo'n 900.000 gezinnen!
Meer info over Aspiravi nv vindt u op www.aspiravi.be

Hoe wordt u coöperant?
U kan intekenen via het online inschrijvingsformulier op www.aspiravi-samen.be.
Wenst u wat meer uitleg? contacteer ons via 02 265 01 59 of mail naar aspiravi-samen@hefboom.be.
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