(reclame)

Uitgifte obligatie Windplanblauw
uitgegeven door SwifterwinT op Land BV

windplanblauw.nl/obligaties
Financieren van
de bouw van het
windpark

Wie mag er investeren?
De obligaties worden als eerste verdeeld over de inwoners uit de eerste 3 schillen
(Swifterbant, Lelystad, Dronten, Ketelhaven, Urk en Nagele). Wanneer er nog obligaties
over zijn, dan worden die verdeeld over de laatste 2 schillen. Schil 4 en 5 betalen
transactiekosten.

1 obligatie

2 Lelystad, Dronten,
Ketelhaven
postcodes 821 - 824 &
8251 - 8254

€ 500,-

4 Rest van
Flevoland

1 Swifterbant
postcode 8255

3 Urk en Nagele

Er worden maximaal
20.000 obligaties
uitgegeven (€10 miljoen)

5 Bewoners rest
van Nederland

postcodes 8321,
8322 en 8308

Meedoen mag:
•Als natuurlijk persoon.
•Als bedrijf (rechts

geen transactiekosten

personen of personenvennootschappen).

Transactiekosten worden terugbetaald
bij niet bereiken financial close.

transactiekosten € 15,- per obligatie

Planning
Inschrijfperiode

De obligaties worden
uitgegeven door
SwifterwinT op Land BV.

Indicatief

Indicatief

Financial Close

28 september t/m
18 oktober 2020

Exploitatie Windpark
Begin 2023

Eind december 2020

Hoe worden de obligaties verdeeld als er te veel vraag is?

We passen de baksteenmethode toe wanneer er in de eerste 3 schillen te veel vraag is dan er obligaties zijn om te verdelen.
Hieronder een voorbeeld van de verdeling volgens de baksteenmethode.
Overschrijving van 2 obligaties
8

1 obligatie resterend
2 obligaties, resterende ontvangen er 1
2 obligaties, resterende ontvangen er 1
3 obligaties, resterende ontvangen er 1
4 obligaties, ieder ontvangt er 1
4 obligaties, ieder ontvangt er 1

5
3

2

5
Er zijn in totaal 16
obligaties beschikbaar
voor toekenning.

4 personen schrijven zich
in voor obligaties. Bij elkaar
opgeteld is er voor 18 obligaties
ingeschreven en zijn er 16 uit
te geven.

vanaf financial close tot
laatste aflossing over de
nog uitstaande hoofdsom

Inleg terug

Start betalingen
rente & aflossing

Rendement

Exploitatie
Windpark

2020

Inleg

2023 2024

Betalingen

Aflossingstraject van 9 jaar.
Een jaarlijkse betaling
bestaat uit de verschuldigde
rente + aflossing obligatie.

2024

7,0%

vanaf inleg tot aan
financial close

Aflossingen & rendement

Financial
Close

3

0,5%

bij niet behalen financial close
(inleg wordt teruggestort)

Inleg

6

• B
 innen dezelfde schil krijgt elke inschrijving (ongeacht de omvang
van de inschrijving) eerst 1 obligatie toegewezen.
• V ervolgens wordt op dezelfde manier laag voor laag telkens 1 extra
obligatie toegewezen aan elke inschrijving.
• Dit gaat door zolang nog niet alle inschrijvingen vervuld zijn én nog
obligaties voor die schil beschikbaar zijn.

0%

Rente

2

2025

2028

2032

•Betaling rente voor het eerst op 30 september 2024.
Daarna volgt het elk jaar op 30 september. Let op: rente tot die
tijd wordt toegevoegd aan de hoofdsom en wordt rentedragend.
•1e aflossing op 30 september 2024

2026

2027

2028

2029

2030

•Laatste aflossing op
30 september 2032

2031

2032

Het prospectus met de potentiële risico’s en voorwaarden van de obligatieregeling is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële
Markten. Goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties.
Lees voor het nemen van een beleggingsbeslissing, het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de
beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Ook investeren in Windplanblauw?

Lees alle informatie op windplanblauw.nl/obligaties en inschrijven kan alleen via duurzaaminvesteren.nl

Download het prospectus op

windplanblauw.nl/prospectus

