WindShareFund I – Supplement 1 - Wijziging handelskoersbepaling
E-mailbericht aan de ClimateBondHolders WindShareFund I – juli 2018
Geachte heer/mevrouw, deelnemer in WindShareFund I,
WindShareFund stelt u hierbij graag op de hoogte van enkele belangrijke ontwikkelingen
inzake uw deelname in ons fonds WindShareFund I.
Door de grensoverschrijdende aspecten in de relatie Nederland- Duitsland betreffende de
aankoop van de windturbine in WindShareFund I, alsmede enkele onvoorziene
omstandigheden in de onderhavige procedure, heeft de afronding van het verlengde
boekjaar tot 1 januari 2017 veel meer tijd gekost dan verwacht en enige vertraging
opgelopen. Onze excuses voor eventueel ongemak dat dit voor u zou kunnen betekenen.
WindShareFund werkt er hard aan om een en ander zo snel mogelijk in gereedheid te
brengen. Als de jaarrekening beschikbaar is, stellen wij u hiervan vanzelfsprekend zo snel
mogelijk op de hoogte. Als de onderhavige jaarrekening gereed is, zal direct worden gestart
met de procedure om opvolgende boekjaren af te ronden. Aangezien de basis voor de
procedure dan is gelegd en nader is uitgewerkt, zullen de jaarrekeningen van opvolgende
boekjaren naar verwachting veel sneller volgen.
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in Informatie Memorandum WindShareFund I paragraaf
5.6, kiest WindShareFund ervoor om 1 keer per jaar jaarcijfers te presenteren. Dit omwille
van een praktisch relevante informatievoorziening aan de ClimateBondHolders. Wanneer de
jaarcijfers gereed zijn, zal een vergadering van de Stichting ClimateBondHolders
WindShareFund I worden belegd, waar de presentatie zal plaatsvinden. Hier zal deze nader
worden toegelicht en is ook ruimte voor vragen.
Het ontbreken van de jaarrekening zou theoretisch ook een effect kunnen hebben op de
handelskoers van de ClimateBonds WindShareFund I (nominale waarde € 500,- per stuk met
jaarlijks 5% rente), die kunnen worden verhandeld op het daarvoor bestemde platform van
Captin. Het Informatie Memorandum WindShareFund I vermeldt dat de waarde formeel
wordt vastgesteld op basis van de jaarrekening (zie WindShareFund I Informatie
Memorandum paragrafen 2.3.5, 6.10.2 en 6.10.3). Echter feitelijk en in praktijk, ter
verduidelijking op het gestelde in het Informatie Memorandum, zal de jaarrekening in
beginsel geen invloed hebben op de handelskoers. Handel vindt plaats op basis van een
vastgestelde koers met als vertrekpunt de bij aanvang vastgestelde nominale waarde van €
500,- per WindShareFund ClimateBond. De handelskoers kan uitsluitend wijzigen door
gedeeltelijke, vervroegde aflossing op de WindShareFund ClimateBonds door
WindShareFund.
Stel dat WindShareFund besluit om 10% van de waarde van alle uitstaande WindShareFund
ClimateBonds vervroegd af te lossen, dan vermindert de waarde van alle WindShareFund
ClimateBonds met 10%. De handelskoers zal met het terugbetaalde deel verminderd
worden. Als gedeeltelijk vervroegd wordt afgelost op de WindShareFund ClimateBonds, dan
wordt zo spoedig mogelijk daarna een update van de handelskoers gepubliceerd. Captin zal
de door WindShareFund vast te stellen handelskoers overnemen en plaatsen op haar

platform. Captin heeft geen invloed op de berekeningen en de koersvormingen (de enige
factor hierin is zoals eerder vermeld, dus eventuele tussentijdse aflossing op de
ClimateBonds door WindShareFund).
In het licht van een praktische invulling van bovenstaand, zal WindShareFund u vanaf nu
inzake de handelskoers alleen berichten wanneer de waarde van de ClimateBonds
WindShareFund I ook daadwerkelijk zal worden gewijzigd. Tot op heden is de handelskoers
nog steeds € 500,- per ClimateBond.
Op dit moment werken wij hard om ons opvolgende fonds WindShareFund IV te realiseren.
Nadat ook fondsen II en III succesvol zijn volgetekend, hopen wij met ons vierde fonds snel
weer te kunnen beantwoorden aan de vraag naar ClimateBonds, zodat iedereen kan
investeren in een beter milieu en een duurzame toekomst.

Met hartelijke en duurzame groet,

Team WindShareFund

