Bent u ook gedreven door de wind?

Investeer in Aspiravi Samen
en bouw mee aan een
duurzame samenleving!
Aspiravi nv zorgt ervoor dat omwonenden mee kunnen investeren in en genieten
van de opbrengsten van haar windenergieprojecten via de coöperatieve
vennootschap Aspiravi Samen cvba.
Wat is Aspiravi Samen cvba?
Aspiravi Samen cvba is een coöperatieve vennootschap die
opgericht werd in maart 2010 door o.a. Aspiravi nv en
Hefboom.
Wie kan intekenen op Aspiravi Samen cvba?
Iedere omwonende of andere geïnteresseerde kan
aandelen aankopen, met een maximum van 24 aandelen
per persoon.
Wat kost een aandeel van Aspiravi Samen cvba?
Eén aandeel kost € 125/stuk.
Hoe wordt ook u coöperant van Aspiravi Samen cvba?
U kan intekenen via het inschrijvingsformulier op de
website www.aspiravi-samen.be.
Lees op de website zeker ook de informatienota m.b.t. de aanbieding. Potentiële
beleggers dienen met bijzondere aandacht de risicofactoren verbonden aan de
investering te lezen.

Meer weten? U kan contact nemen via
aspiravi-samen@hefboom.be of bellen naar het nummer
02 265 01 59.

Wist u dit?
- Aspiravi Samen cvba telt eind maart 2019
bijna 3.200 coöperanten.
- Op 1 juni 2018 besliste de Algemene
Vergadering om een dividend van 3,5% uit te
keren aan haar coöperanten voor hun
investering in hernieuwbare energie.

Ontdek op www.aspiravi-samen.be
hoe ook u mee kan investeren!

Windpark Assenede

Voordelige stroomlevering voor coöperanten
Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen
groene, lokaal geproduceerde, energie aankopen
aan een voordelig tarief bij Aspiravi Energy.
Bovendien ondersteunt elke klant van Aspiravi
Energy een sociaal goed doel.
Breng een kopie van uw jaarlijkse elektriciteitsafrekening mee naar de infozitdag (zie ommezijde)
en laat uw voordeel berekenen!
Alle informatie op www.aspiravi-energy.be

Windenergieproject Laarne langs E17
Projectbeschrijving
Het betreft een project van één
windturbine langs de E17, naast het
servicestation op grondgebied Laarne.
De windturbine zal groene stroom
produceren equivalent aan het gemiddeld
jaarlijks verbruik van ongeveer 2.860
gezinnen en een CO₂-uitstoot van ongeveer
4.570 ton/jaar vermijden.

Vragen over dit project?
Kom langs op de INFO-ZITDAG op
donderdag 28 maart 2019, doorlopend
tussen 16u en 19u, in Zaal Breughel,
Kalkendorp 26, Laarne. U kan persoonlijk uw
vragen stellen aan medewerkers van Aspiravi
en u krijgt individueel antwoord.

Openbaar onderzoek m.b.t. de
omgevingsvergunningsaanvraag:
15/03/2019 t.e.m. 13/04/2019

v.u.: Rik Van de Walle - Aspiravi NV - Vaarnewijkstraat 17 - 8530 Harelbeke

Aspiravi, wie zijn we?
Aspiravi nv, opgericht in 2002, bouwt
hernieuwbare energieprojecten voor een
duurzame toekomst. Onze aandeelhouders
zijn 96 Belgische gemeenten en de Vlaamse
Energieholding (VEH).
www.aspiravi.be

WINDENERGIE
energie van de toekomst!
Enkele troeven van windenergie
- Wind is een onuitputtelijke bron
van energie. Wind is steeds
voorradig.
- Wind is een zuivere energiebron
die het milieu niet vervuilt.
- Wind is een duurzame energiebron
waarbij geen schadelijke gassen
vrijkomen die verantwoordelijk zijn
voor de opwarming van de aarde.

Windenergie is absoluut
noodzakelijk omdat
Vlaanderen het aandeel
hernieuwbare energie
aanzienlijk wil vergroten.
De windenergieprojecten
van Aspiravi leveren alvast
een grote bijdrage!

