Participatievoorwaarden ZONAANDELEN “DE GRIFT”
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de projectparticipaties (“Zonaandelen”) uitgegeven
door Coöperatie WindpowerNijmegen U.A. in het kader van de realisatie van Zonnepark De
Grift. Elke inschrijver voor één of meer van deze participaties dient deze
participatievoorwaarden nauwkeurig te lezen.

Terzake van deze aanbieding bestaat geen wettelijke verplichting tot het algemeen
verkrijgbaar stellen van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële
Markten (AFM). Op de aanbieding wordt ook geen toezicht uitgeoefend door de AFM.
Zonaandelen
Zonaandelen zijn aandelen in het eigen vermogen van WPN, waaraan een bijzonder
uitkeringsrecht is verbonden, zoals bedoeld in het participatiereglement van Coöperatie
WindpowerNijmegen U.A. (WPN). Dit uitkeringsrecht betreft doorbetaling van al hetgeen
WPN ontvangt van Zonnepark De Grift B.V. (de projectvennootschap) totdat in totaal € 85
per Zonaandeel is voldaan. Van doorbetaling zijn echter uitgezonderd de bedragen genoemd
in bijlage A. Deze bedragen zijn bestemd als dekking van de kosten van WPN. Het gaat om in
totaal € 126.487 die over de periode tot en met 2041 met voorrang toekomt aan WPN. Mocht
na verloop van deze periode het bedrag van € 85 per Zonaandeel nog niet zijn voldaan, dan
maakt WPN jaarlijks aanspraak op de eerste € 7.000 aan inkomsten uit de
projectvennootschap (of haar aandeel in de projectvennootschap) ter dekking van haar
kosten.
Zonnepark De Grift B.V. (projectvennootschap)
Zonnepark De Grift B.V. is een dochtermaatschappij van WPN, waarin WPN momenteel 100%
van de aandelen houdt. Deze vennootschap is de eigenaar en exploitant van Zonnepark De
Grift.
Zonnepark De Grift is tot dusver aangelegd met gelden die zijn voorgeschoten door Wiek-II
B.V. De afspraak is dat deze gelden grotendeels worden terugbetaald, zodra WPN zelf
vermogen bijeen heeft gebracht voor realisatie van het zonnepark. Zij doet dat door uitgifte
van Zonaandelen. De opbrengst van die uitgifte wordt als garantievermogen aan de
projectvennootschap beschikbaar gesteld. Deze zal Wiek-II vervolgens de gelden
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terugbetalen die zij heeft voorgeschoten. Ook zal zij Wiek-II dan een vergoeding betalen voor
de ontwikkeling van het zonnepark.
Besteding van de opgehaalde gelden
Het is de bedoeling dat WPN door uitgifte van Zonaandelen voor € 510.000 aan
garantievermogen inbrengt in de projectvennootschap. Wiek-II zal dan voor een bedrag van
€ 23.000 blijven deelnemen. Hiervoor verkrijgt zij van WPN een aandelenbelang van 10% in
de projectvennootschap.1
Gevolgen van een tegenvallende opbrengst
Als de uitgifte van Zonaandelen minder opbrengt dan € 250.000 dan gaat de uitgifte zeer
waarschijnlijk niet door, en wordt WPN mogelijk gedwongen haar meerderheidsbelang in
Zonnepark de Grift BV af te stoten.
Ontvangsten van Zonnepark De Grift B.V.
WPN zal van de projectvennootschap naar verwachting inkomsten gaan ontvangen. Elk
Zonaandeel geeft recht op doorbetaling van een evenredig deel van die inkomsten totdat in
totaal € 85 per Zonaandeel is uitgekeerd.
Van hetgeen WPN van de projectvennootschap ontvangt mag ze per jaar echter een bedrag
behouden zoals genoemd in de tabel die is opgenomen in bijlage A. Voor zover WPN deze
bedragen voor voorgaande jaren niet geheel ontvangen heeft, mag ze deze in de volgende
jaren met voorrang tot zich nemen. In totaal maakt WPN over de periode tot en met 2041,
aanspraak op de eerste € 126.487 die ze ontvangt van de projectvennootschap of vanwege
haar aandelen in de projectvennootschap.
Wijziging van bijlage A
Op voorstel van het bestuur van WPN kan de algemene vergadering van WPN de tabel die is
opgenomen in bijlage A tussentijds wijzigingen, indien en voor zover dat noodzakelijk is voor
(i) de dekking van de kosten van WPN die verband houden met de Zonaandelen; dan wel voor
(ii) een redelijke verdeling van de in de begroting van WPN opgenomen algemene kosten van
WPN.
Prognose
Het schema van uitkeringen ziet er uit zoals weergegeven in bijlage B. Dit betreft een
verwachting op basis van een stroomproductie waarvan het jaarlijks 50% respectievelijk 90%
zeker is dat deze wordt gehaald. In beide scenario's zal het bedrag van € 85 per Zonaandeel
1

Vervreemding van de aandelen behoeft goedkeuring van de algemene vergadering van WPN (artikel
13.6 sub b statuten) en schriftelijke toestemming van Triodos Bank (artikel 6 sub c Akte van verpanding
aandelen).
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naar verwachting na 20 bedrijfsjaren zijn uitgekeerd. Er is dan sprake van een rendement van
4,39% respectievelijk 4,60% op de inleg.
De opbrengst kan echter ook tegenvallen waardoor het langer duurt voordat het bedrag van
€ 85 per Zonaandeel is uitgekeerd. Het rendement wordt dan lager. De opbrengst kan echter
ook meevallen, waardoor het sneller gaat. Het rendement wordt dan hoger dan 4,39%
respectievelijk 4,60%. Ook kunnen er onvoorziene kosten opkomen, waardoor de
projectvennootschap niet in staat is de verwachte uitkeringen aan WPN te doen.
Pandrecht
De aandelen van WPN in Zonnepark de Grift BV zijn verpand aan Triodos Bank. Dit brengt
onder andere met zich mee dat Triodos Bank de aandelen kan verkopen, het stemrecht
vanwege de aandelen kan uitoefenen en gerechtigd is tot de dividenden op de aandelen,
indien Zonnepark de Grift BV verzuimt haar verplichtingen jegens Triodos Bank te voldoen.
Het pandrecht van Triodos Bank strekt tot zekerheid van voldoening door Zonnepark de Grift
BV van al haar verplichtingen ingevolge een lening van ca. € 3,2 mln die zij is aangegaan voor
de realisatie van zonnepark De Grift.
Looptijd
Wanneer het bedrag van € 85 is uitgekeerd vervalt het bijzondere uitkeringsrecht ingevolge
de Zonaandelen. Al hetgeen WPN dan nog verder ontvangt van de projectvennootschap is
bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten in de gemeente
Nijmegen en omgeving en wordt aangewend overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van
het participatiereglement.
Na verval van het bijzondere uitkeringsrecht blijven de Zonaandelen voortbestaan als
participaties in WPN.
Artikel 1

Toepasselijkheid

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Zonaandelen, de inschrijving voor
Zonaandelen en de toekenning en verkrijging van Zonaandelen.

2.

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de participatieovereenkomst tussen
WPN en de inschrijver / participant met betrekking tot Zonaandelen.

3.

Naast deze voorwaarden geldt bovendien het bepaalde in de statuten en in het
participatiereglement van WPN, welke in de toekomst kunnen wijzigen.

4.

Door aanvaarding van één of meer Zonaandelen, onderwerpt iedere verkrijger zich
onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan deze participatievoorwaarden.
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Artikel 2

Kenmerken van de participaties

Uitgevende instelling:

Coöperatie
WindpowerNijmegen
“Energiecoöperatie WPN”

U.A.,

hierna:

Aanbieder:

Coöperatie
WindpowerNijmegen
“Energiecoöperatie WPN”

U.A.,

hierna:

Soort participatie:

Projectparticipatie

Naam van deze uitgifte:

ZONAANDELEN “DE GRIFT”

Roepnaam van de participaties:

Zonaandelen, in enkelvoud: Zonaandeel

Karakter van de participatie:

Deelname in het eigen vermogen van Energiecoöperatie
WPN, met daaraan verbonden een contractueel
Uitkeringsrecht.

Omvang van de aanbieding:

€ 510.000 (“streefbedrag”)

Nominaal bedrag per Zonaandeel: € 50
Totaal van deze aanbieding:

10.200 Zonaandelen

Maximum bedrag per Lid:

€ 10.000

Maximum aantal per Lid:

200 Zonaandelen

Start inschrijving:

10 juni 2021

Sluiting inschrijving:

30 juni 2021

Aanwending van de opbrengst:

Verstrekking
als
garantievermogen
projectvennootschap.

Projectvennootschap:

Zonnepark De Grift B.V.

Contractueel Uitkeringsrecht:

Doorbetaling van hetgeen Energiecoöperatie WPN
ontvangt van de projectvennootschap totdat in totaal € 85
per Zonaandeel is voldaan, met dien verstande dat
Energiecoöperatie WPN per jaar een bedrag mag
behouden, overeenkomstig de bedragen genoemd in
bijlage A, ter dekking van haar kosten.

aan

de

Looptijd van het Uitkeringsrecht: Totdat een bedrag van € 85 per Zonaandeel is voldaan.
Verval van het Uitkeringsrecht:
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verkrijgen van de projectvennootschap noch vanwege
haar belang in de projectvennootschap, en al haar
daarvoor in aanmerking komende inkomsten conform
deze voorwaarden aan de Zonaandeelhouders zijn
doorbetaald.
Terugbetaling:

Energiecoöperatie WPN is niet verplicht om de inleg terug
te betalen, behoudens het bepaalde in artikel 24.3 van
haar statuten.

Aanwending van het geld:

Verstrekking
van
garantievermogen
aan
de
projectvennootschap, in het kader van de realisatie van
Zonnepark De Grift.

Overdraagbaarheid:

Zonaandelen zijn overdraagbaar aan andere Leden van
Energiecoöperatie WPN, met inachtneming van het
bepaalde
in
het
participatiereglement
van
Energiecoöperatie WPN.

Inschrijving:

Inschrijving voor Zonaandelen staat open voor leden van
Energiecoöperatie WPN en voor niet-leden die het
lidmaatschap gelijktijdig met de inschrijving aanvragen.
Donateurs van Energiecoöperatie WPN kunnen ook
inschrijven voor Zonaandelen, onder gelijktijdige aanvraag
van het lidmaatschap.

Energiecoöperatie WPN kan zonder opgaaf van reden een inschrijving weigeren, de
inschrijfperiode verlengen, verkorten of opschorten dan wel de aanbieding van Zonaandelen
intrekken. Zolang de verkrijging van Zonaandelen niet is bevestigd (zoals bedoeld in artikel 6
lid 5) is Energiecoöperatie WPN bevoegd de aanbieding en verkrijging van Zonaandelen
ongedaan te maken en de participatieovereenkomst te ontbinden.
Artikel 3

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-

algemene vergadering: de algemene vergadering van Energiecoöperatie WPN;

-

bestuur: het bestuur van Energiecoöperatie WPN;

-

Energiecoöperatie WPN: Coöperatie WindpowerNijmegen U.A. gezeteld te Nijmegen en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57958734;

-

Leden: leden van Energiecoöperatie WPN, in enkelvoud “Lid”;
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-

projectvennootschap: Zonnepark De Grift B.V. gezeteld te Nijmegen en geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74150510;

-

streefbedrag: het met deze uitgifte maximaal op te halen bedrag zoals genoemd in
artikel 1;

-

Uitkeringsrecht: het uitkeringsrecht bedoeld in artikel 9 lid 1;

-

Zonaandelen: projectparticipaties zoals bedoeld in het participatiereglement van
Energiecoöperatie WPN, geïdentificeerd met de naam ZONAANDELEN “DE GRIFT”, in
enkelvoud “Zonaandeel”.

Artikel 4

Inschrijving voor Zonaandelen

1.

Inschrijving voor Zonaandelen staat open voor de Leden van Energiecoöperatie WPN,
en voor niet-leden die het lidmaatschap gelijktijdig met de inschrijving aanvragen.
Donateurs van Energiecoöperatie WPN kunnen ook inschrijven voor Zonaandelen,
onder gelijktijdige aanvraag van het lidmaatschap.

2.

Het bestuur kan de inschrijvingstermijn verkorten of verlengen indien het daartoe
aanleiding ziet.

3.

Inschrijving geschiedt door invulling van een door Energiecoöperatie WPN daartoe
beschikbaar gesteld online formulier.

4.

Per inschrijver kan tot maximaal 200 participaties (10.000 euro) worden ingeschreven.
Het bestuur kan dit maximum verhogen indien het reden heeft om aan te nemen dat
het streefbedrag van de uitgifte anders niet wordt gehaald.

5.

Energiecoöperatie WPN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de
inschrijving van een inschrijver geheel of gedeeltelijk te weigeren.

Artikel 5

Toekenning van Zonaandelen

1.

Zonaandelen worden uitsluitend toegekend aan leden en donateurs van
Energiecoöperatie WPN.

2.

Bij over-inschrijving worden de voor toewijzing beschikbare Zonaandelen in ronden
verdeeld over alle inschrijvers die voor toekenning in aanmerking komen tot maximaal
het aantal van ieders inschrijving.
In de 1e ronde wordt dan één Zonaandeel toebedeeld aan elke inschrijver. In de 2e
ronde wordt aan de inschrijvers die voor ten minste twee Zonaandelen hebben
ingeschreven, dan een tweede Zonaandeel toebedeeld. In de 3e ronde wordt aan de
inschrijvers die voor ten minste drie Zonaandelen hebben ingeschreven, dan een derde
Zonaandeel toebedeeld.
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Er worden dergelijke rondes gehouden voor toedeling van telkens één additioneel
Zonaandeel totdat het resterend aantal Zonaandelen ontoereikend is om alle in die
ronde nog meedingende inschrijvers te bedienen. In dat geval geschiedt de toedeling
van de resterende Zonaandelen in die ronde bij voorkeur aan inschrijvers zonder
windaandelen en zo nodig op basis van het moment van inschrijving.
3.

Toekenning van Zonaandelen wordt schriftelijk (per e-mail) kenbaar gemaakt.

4.

Energiecoöperatie WPN is op geen enkele wijze te verplichten tot toekenning van
Zonaandelen noch tot vergoeding van schade wegens niet-toekenning van één of meer
Zonaandelen.

5.

Energiecoöperatie WPN behoudt zich het recht voor om zonder nadere opgave van
redenen de toekenning van Zonaandelen geheel of gedeeltelijk te weigeren, hetgeen
kan betekenen dat WPN minder Zonaandelen of in het geheel geen Zonaandelen
toewijst aan een of meer inschrijvers.

Artikel 6

Verkrijging van Zonaandelen

1.

Toegekende Zonaandelen worden verkregen door tijdige overmaking van de volledige
inleg van die Zonaandelen aan Energiecoöperatie WPN, op schriftelijk verzoek van
Energiecoöperatie WPN. Bij dat verzoek vermeldt WPN de datum waarop de inleg
uiterlijk moet zijn ontvangen.

2.

Overmaking van de inleg moet per bank geschieden. De inleg moet worden
overgemaakt vanaf een bankrekening die op naam staat van de inschrijver, en die wordt
aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.

3.

Indien de inleg niet correct, niet volledig of niet tijdig door WPN is ontvangen is WPN
bevoegd de participatieovereenkomst zonder aanzegging of nadere termijnstelling door
een eenzijdige verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige
vergoeding verplicht te zijn.

4.

WPN is bevoegd om te late of onvolledige betaling van inleg alsnog te erkennen, door
welke erkenning desbetreffende participaties alsnog worden verkregen.

5.

Verkrijging van Zonaandelen wordt schriftelijk bevestigd door Energiecoöperatie WPN,
binnen 3 maanden na ontvangst van de inleg.

Artikel 7

Overdracht van Zonaandelen

1.

Zonaandelen zijn overdraagbaar aan Leden van Energiecoöperatie WPN.

2.

Overdracht van Zonaandelen wordt aangevraagd middels een door Energiecoöperatie
WPN daartoe beschikbaar te stellen formulier.
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3.

Overdracht vereist medewerking van Energiecoöperatie WPN. Energiecoöperatie WPN
zal deze medewerking niet op onredelijke grond onthouden.

4.

Energiecoöperatie WPN is bevoegd voor overdracht redelijke kosten in rekening te
brengen. Een bedrag van 25 euro per transactie wordt daarbij als redelijk geacht. Indien
de werkelijke uitvoeringskosten hoger zijn kunnen die hogere kosten in rekening
worden gebracht.

5.

Energiecoöperatie WPN is bevoegd de kosten bedoeld in het vorige lid te verrekenen
met hetgeen ze ingevolge de overgedragen Zonaandelen verschuldigd is.

Artikel 8

Overgang van Zonaandelen2

1.

Overgang van Zonaandelen vereist medewerking van Energiecoöperatie WPN.
Energiecoöperatie WPN zal deze medewerking niet op onredelijke grond onthouden.
Energiecoöperatie WPN is evenwel bevoegd om aan die medewerking redelijke
voorwaarden te verbinden. Energiecoöperatie WPN is bovendien bevoegd voor
overgang redelijke kosten in rekening te brengen op basis van de werkelijke
uitvoeringskosten.

2.

Energiecoöperatie WPN is bevoegd de kosten bedoeld in het vorige lid te verrekenen
met hetgeen ze ingevolge desbetreffende Zonaandelen verschuldigd is.

Artikel 9

Bijzonder uitkeringsrecht

1.

Elk Zonaandeel geeft de houder recht op doorbetaling van een evenredig deel van al
hetgeen Energiecoöperatie WPN ontvangt van de projectvennootschap totdat per
Zonaandeel in totaal een bedrag van € 85 is voldaan, met dien verstande dat
Energiecoöperatie WPN per jaar een bedrag mag behouden overeenkomstig de
bedragen genoemd in bijlage A, ter dekking van haar kosten.

2.

Het Uitkeringsrecht loopt door totdat het bedrag van € 85 per Zonaandeel is voldaan.

3.

Tot het Uitkeringsrecht behoort mede al hetgeen Energiecoöperatie WPN ontvangt
vanwege vereffening na ontbinding van de projectvennootschap.

4.

Tot het Uitkeringsrecht behoort mede al hetgeen Energiecoöperatie WPN verkrijgt
wegens vervreemding van (een deel van) haar aandelen in de projectvennootschap.

5.

Het Uitkeringsrecht is uitgeput en vervalt van rechtswege zodra Energiecoöperatie WPN
de in totaal € 85 per Zonaandeel heeft uitgekeerd. Het Uitkeringsrecht vervalt ook
indien vaststaat dat Energiecoöperatie WPN geen inkomsten meer zal verkrijgen van de

2

Overgang betreft een situatie waarin Zonaandelen van rechtswege op een ander overgaan,
bijvoorbeeld op grond van fusie- of erfrecht. Overgang is te onderscheiden van overdracht, die
doorgaans samenhangt met een transactie tussen de vervreemder en de verkrijger.
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projectvennootschap noch vanwege haar belang in de projectvennootschap, en al haar
daarvoor in aanmerking komende inkomsten conform deze voorwaarden aan de
Zonaandeelhouders zijn doorbetaald.
6.

Uitputting en verval van het Uitkeringsrecht laat de overige rechten ingevolge de
Zonaandelen onverlet. Zo blijven de door de Leden gehouden Zonaandelen volgens hun
nominale bedrag delen bij uitkering van een percentage als bedoeld in artikel 16.3 van
de statuten.

7.

Al hetgeen Energiecoöperatie WPN van de projectvennootschap ontvangt nadat het
bedrag van € 85 per Zonaandeel is voldaan, is bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe
duurzame energieprojecten in de gemeente Nijmegen en omgeving en wordt
aangewend overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van het participatiereglement.

8.

De algemene vergadering is bevoegd om de tabel die is opgenomen in bijlage A, op
voorstel van het bestuur, tussentijds te wijzigingen, indien en voor zover dat
noodzakelijk is voor (i) de dekking van de kosten van WPN die verband houden met de
Zonaandelen; dan wel voor (ii) een redelijke verdeling van de in de begroting van WPN
opgenomen algemene kosten van WPN.

Artikel 10

Participatieregister

1.

Energiecoöperatie WPN administreert de Zonaandelen in haar participatieregister
waarin onder meer zijn opgenomen de naam, het adres en de bankrekening van elke
Zonaandeelhouder.

2.

Gerechtigdheid tot Zonaandelen blijkt uit het participatieregister van Energiecoöperatie
WPN. Per Zonaandeel is slechts één houder te registreren.

3.

De Zonaandeelhouder is verplicht om te controleren of zijn in het participatieregister
opgenomen gegevens compleet en juist zijn, en om eventuele onvolkomenheden te
corrigeren dan wel schriftelijk aan Energiecoöperatie WPN te melden.

4.

De Zonaandeelhouder is verplicht om Energiecoöperatie WPN voortdurend op de
hoogte te houden van zijn relevante persoonlijke gegevens waaronder zijn actuele
adres, e-mailadres en bankrekeningnummer (IBAN).

5.

Betalingen ingevolge de Zonaandelen geschieden door overmaking naar de bij
Energiecoöperatie WPN bekende bankrekening van de persoon die op het moment van
die overmaking blijkens het participatieregister van Energiecoöperatie WPN, houder is
van desbetreffende Zonaandelen. Een dergelijke betaling heeft bevrijdende werking.
Energiecoöperatie WPN is bevoegd betaling op te schorten zolang haar geen
bankrekening bekend is die op naam staat van de Zonaandeelhouder en die wordt
aangehouden bij een bank die bevoegd is om als zodanig in Nederland actief te zijn.
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6.

Gevolgen van het door de Zonaandeelhouder niet controleren of niet juist of terstond
doen van opgaven betreffende zijn persoonlijke gegevens, komen volledig voor
rekening en risico van de Zonaandeelhouder en kunnen niet aan Energiecoöperatie
WPN worden tegengeworpen.

7.

Energiecoöperatie WPN is te allen tijde bevoegd om bewijsstukken te verlangen
(waaronder: identiteitsbewijs, uittreksel KvK, bankafschrift, verklaring van erfrecht)
alvorens over te gaan tot toekenning van Zonaandelen, inschrijving in het
participatieregister, wijziging van het participatieregister waaronder wijziging van het
bankrekeningnummer waarop betalingen ingevolge de Zonaandelen worden gedaan.

Artikel 11

Afgelasting van de uitgifte

1.

Energiecoöperatie WPN behoudt zich het recht voor om af te zien van uitgifte van
Zonaandelen en/of om het aanbod van Zonaandelen in te trekken.

2.

Zolang de verkrijging van Zonaandelen niet is bevestigd (zoals bedoeld in artikel 6 lid 5)
is Energiecoöperatie WPN bevoegd de aanbieding dan wel de verkrijging van
Zonaandelen ongedaan te maken en de participatieovereenkomst te ontbinden.

3.

Indien de uitgifte niet doorgaat wordt eventueel reeds betaalde inleg gerestitueerd.

4.

Energiecoöperatie WPN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of
schade die iemand lijdt doordat Energiecoöperatie WPN afziet van aanbieding of
uitgifte van één of meer Zonaandelen en/of enig aanbod van Zonaandelen intrekt.

Artikel 12

Omzetting van gewone (algemene) participaties

Indien de houder van een gewone (algemene) participatie zich inschrijft voor Zonaandelen,
wordt die inschrijving opgevat als een verzoek om omzetting van zijn gewone participatie in
een Zonaandeel. De reeds ontvangen inleg op die gewone participatie wordt dan in mindering
gebracht op de voor de Zonaandelen te storten inleg, en toegerekend aan de opbrengst van
deze uitgifte.
Artikel 13

Rechts- en forumkeuze

1.

Op de Zonaandelen en deze participatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.

2.

Geschillen in verband met de Zonaandelen kunnen ter bemiddeling worden voorgelegd
aan het bestuur van Energiecoöperatie WPN. Op de beslissing van het bestuur op een
geschil staat beroep open op de algemene vergadering.

3.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Zonaandelen zullen in eerste
aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Arnhem.

***
versie: 20210609 (definitief)
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Bijlage A – De bedragen die WPN met voorrang mag behouden
Mocht na verloop van het jaar 2041 het bedrag van € 85 per Zonaandeel nog niet zijn voldaan,
dan maakt Energiecoöperatie WPN jaarlijks aanspraak op de eerste € 7.000 aan inkomsten
van de projectvennootschap (dan wel vanwege haar aandeel in de projectvennootschap) ter
dekking van haar kosten.
€ 10.000
€ 5.100
€ 5.202
€ 5.306
€ 5.412
€ 5.520
€ 5.631
€ 5.743
€ 5.858
€ 5.975
€ 6.095
€ 6.217
€ 6.341
€ 6.468
€ 6.597
€ 6.729
€ 6.864
€ 7.001
€ 7.141
€ 7.284
Totaal € 126.487
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

versie: 20210609 (definitief)
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Bijlage B – Prognose van de betalingen ingevolge het Uitkeringsrecht
Prognose van de uitkering per Zonaandeel met betrekking tot het genoemde boekjaar,
overeenkomstig het P50 respectievelijk het P90-scenario voor zoninstraling.

Prognose P50-scenario

Prognose P90-scenario

Per participatie van € 50
Jaartal
Uitkering
2022
€ 4,67
2023
€ 3,22
2024
€ 2,74
2025
€ 2,80
2026
€ 2,51
2027
€ 2,20
2028
€ 2,22
2029
€ 2,23
2030
€ 2,22
2031
€ 2,12
2032
€ 2,60
2033
€ 2,60
2034
€ 2,60
2035
€ 2,59
2036
€ 14,36
2037
€ 9,49
2038
€ 2,15
2039
€ 8,58
2040
€ 8,77
2041
€ 4,34
€ 85
Rendement*
4,60%
Naar FDE*
€ 90.189

Per participatie van € 50
Jaartal
Uitkering
2022
€ 4,44
2023
€ 3,00
2024
€ 2,54
2025
€ 2,60
2026
€ 2,30
2027
€ 2,20
2028
€ 2,11
2029
€ 2,02
2030
€ 1,93
2031
€ 1,84
2032
€ 1,75
2033
€ 1,66
2034
€ 2,04
2035
€ 2,16
2036
€ 14,31
2037
€ 9,40
2038
€ 3,16
2039
€ 8,71
2040
€ 8,50
2041
€ 8,32
€ 85
Rendement*
4,39%
Naar FDE*
€ 46.162

P50 = De kans dat het project de verwachte
stroomproductie haalt of overschrijdt is
jaarlijks 50%.

P90 = De kans dat het project de verwachte
stroomproductie haalt of overschrijdt is
jaarlijks 90%.

* Het rendementspercentage is een zogenaamde ‘Internal rate of return’, berekend op basis van de
toekomstige kasstromen. Het rendementspercentage is met nadruk geen rentepercentage en kan hier
ook niet mee worden vergeleken.
* FDE betreft de winstreserve van WPN die overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1 van de
statuten, wordt aangeduid met de naam: Fonds Duurzame Energie Nijmegen.

versie: 20210609 (definitief)
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