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Onderzoeksrapport

Aan de aandeelhouders van Windpark Krammer B.V.

Opdracht en verantwoordelijkheden
Wij hebben de prognose zoals opgenomen in hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.7 in het bijgevoegde prospec-
tus van Windpark Krammer B.V. te Vlissingen, gedateerd 22 maart 2021, voor de periode 1 januari 2021 tot 
en met 31 december 2034 onderzocht. De prognose, met inbegrip van de veronderstellingen waarop deze 
is gebaseerd (opgenomen onder hoofdstukken 6.2 en 6.3.1 tot en met 6.3.10 en 6.4), is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een onder-
zoeksrapport inzake de prognose te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 
3850N, ‘Assurance- en overige opdrachten met betrekking tot prospectussen’. De in dit kader uitgevoerde 
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de ven-
nootschap, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens en het vaststellen 
dat de veronderstellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Ons onderzoek betreffende de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, kan als gevolg van 
de aard van dit onderzoek slechts resulteren in het geven van een conclusie die een beperkte mate van 
zekerheid geeft. Ons onderzoek betreffende de opstelling en de toelichting van de prognose in overeen-
stemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) resulteert in een oordeel dat een redelijke 
mate van zekerheid geeft.

Conclusie en oordeel
Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop de veronderstellingen zijn gebaseerd, is ons niets 
gebleken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de veronderstellingen geen redelijke basis 
vormen voor de prognose.

Naar ons oordeel is de prognose op een juiste wijze op basis van de veronderstellingen opgesteld en toe-
gelicht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij tevens de van 
toepassing zijnde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals gehanteerd in de jaarrekening 
in aanmerking zijn genomen.

Overige aspecten

1. Realiseerbaarheid toekomstige uitkomsten

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwijken van de prognose, aangezien de veronderstelde ge-
beurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen voordoen als hier is aangenomen. De hieruit voortvloei-
ende afwijkingen kunnen van materieel belang zijn.

2. Beperking in gebruik (en verspreidingskring)

Ons Onderzoeksrapport bij de prognose is uitsluitend bestemd voor het informeren van porentiële belegers 
en de toezichtstaken van de Autoriteit Financiële Markten zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht 
en kan derhalve niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en dient niet aan anderen te worden verspreid.

 
Middelburg, 20 mei 2021 
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DEEL 1:
De inschrijver

Achternaam: 

Initialen: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: 

in aanmerking nemende dat

• Windpark Krammer B.V. voornemens is een obligatielening uit te geven ter aflossing van de tijdelijke 
achtergestelde banklening vertrekt door een Nederlandse bank;

• De inschrijver wenst in te schrijven op de obligatielening en aan de inschrijver voor maximaal het be-
drag van de inschrijving obligaties kunnen worden toegewezen;

• Windpark Krammer B.V. naast de obligatielening een projectfinanciering heeft aangetrokken; 

• De vorderingen van de obligatiehouders op Windpark Krammer B.V. onder de obligatielening worden 
verpand aan de verstrekker(s) van de projectfinanciering; 

• De inschrijver met de verpanding van zijn/haar vorderingen op Windpark Krammer B.V. voor (maxi-
maal) zijn uitstaande vordering zekerheid verstrekt ten behoeve van Windpark Krammer B.V. 

• De eventuele echtgeno(o)t(e) van de inschrijver toestemming dient te verlenen voor het verstrekken 
van bovengenoemde zekerheid zoals bedoelt in artikel 1:88 BW.

verklaart hierbij (vink aan wat van toepassing is)

¨	Ongehuwd te zijn en geen geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan.

¨	 Gehuwd te zijn of geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan met [initialen, achternaam,  
geboortedatum]. Vul deel 2 in op de volgende pagina. 

Datum      Handtekening inschrijver 
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DEEL 2:

Indien de inschrijver verklaart gehuwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan dan 
dient onderstaande door de echtgenoot/partner van de inschrijver te worden ingevuld en een kopie iden-
titeitsbewijs van de echtgenoot/partner te worden bijgevoegd bij deze verklaring. 

De echtgenoot/partner van de inschrijver

Achternaam: 

Initialen: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: 

verklaart hierbij

1. Toestemming te verlenen aan de inschrijver voor het verstrekken van zekerheid ten behoeve van 
Windpark Krammer B.V. middels het verpanden van de vorderingen van de inschrijver op Windpark 
Krammer B.V. aan de verstrekker(s) van de projectfinanciering 

2. Kennis genomen te hebben van de consequenties van de verpanding van de vorderingen van de in-
schrijver op Windpark Krammer B.V.

Datum      Handtekening inschrijver 

      Handtekening echtgenoot/partner van de inschrijver

NOTITIES 




