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Eerste handelsdag participaties Westermeerwind op 7 september 
 
Op maandag 7 september is de eerste handelsdag in participaties in Windpark Westermeerwind. 
Houders van participaties in het Westermeerwind Aandelenfonds en het Westermeerwind 
Leningenfonds kunnen hiervoor participaties te koop aanbieden of juist participaties bijkopen. 
Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland, die nog geen 
participaties bezitten, kunnen daar de komende tijd alsnog op inschrijven.  
Bestaande participanten krijgen binnenkort per mail bericht over de mogelijkheden tot verkoop en 
aankoop. Inwoners die nog geen participaties hebben, kunnen tussen 7 juli en 31 augustus 
inschrijven via de site www.gavoordewind.nu. De prijs van de participaties wordt vastgesteld door 
Privium Fund Management B.V., de onafhankelijke beheerder van de beide fondsen, en zal op 7 
juli bekend worden gemaakt op deze site. 
 
Toewijzing op handelsdag 
Het kopen van participaties is alleen mogelijk als er ook daadwerkelijk aanbod is van participaties 
door bestaande participanten. Er worden door de fondsen dus geen nieuwe participaties uitgegeven.  
Op de handelsdag wordt vastgesteld hoeveel participaties te koop zijn aangeboden en hoe groot de 
vraag is. Bij meer vraag dan aanbod is de toewijzing naar verhouding. Als er daarentegen meer 
aanbod is dan vraag hebben de beide fondsen zelf beperkt de mogelijkheid participaties in te kopen. 
Belangstellenden kunnen op de site www.gavoordewind.nu zowel het prospectus als de essentiële 
beleggingsinformatie van de fondsen vinden. IQEQ Investment en Giro Services is verantwoordelijk 
voor de fonds- en participantenadministratie en zal de aan- en verkopen administreren.  
 
Vele honderden beleggers in Westermeerwind 
De uitgifte van participaties in het Windpark Westermeerwind in februari 2019 was erop gericht de 
voordelen van het windpark mede ten goede te laten komen aan de directe omgeving. Vele 
honderden omwonenden van Windpark Westermeerwind hebben toen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid in het windpark te beleggen. De interesse voor de fondsen was nog groter dan vooraf 
op basis van marktonderzoek werd verwacht. Het Westermeerwind Leningenfonds, van maximaal 
EUR 5 miljoen, werd met ruim EUR 900.000 overtekend. De 363 belangstellenden kregen daardoor 
niet hun volledige inschrijving toegewezen. In het Westermeerwind Aandelenfonds belegden 146 
omwonenden met een totale inleg van EUR 4 miljoen. 
 
Windpark Westermeerwind  
Windpark Westermeerwind is het grootste near shore windpark van Nederland. Het is gelegen in het 
IJsselmeer langs de dijken van de Noordoostpolder. Het windpark omvat 48 turbines van 3 MW en 
heeft een vermogen van 144 MW. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 160.000 huishoudens of 
een derde van het stroomverbruik van alle NS-treinen in Nederland.  
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Windpark Westermeerwind vormt samen met twee andere windparken Windpark Noordoostpolder. 
Windpark Noordoostpolder is het grootste windpark van Nederland en wekt jaarlijks met 86 molens 
circa 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit op. Daarmee is Windpark Noordoostpolder een 
Europese koploper.  
 
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van 
beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’). Privium 
is beheerder van Westermeerwind Aandelenfonds en Westermeerwind Leningenfonds (de ‘Fondsen’). 
De Fondsen en Privium zijn allen opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting 
Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’ – www.afm.nl).” De Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) en het 
Prospectus zijn te downloaden via www.priviumfund.com/funds. Beleggen brengt risico's met zich 
mee, u kunt uw inleg verliezen. 
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