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Amsterdam, 30 juni 2021 

 

 

Betreft: Aankondiging Handelsronde 2021 

 

 

Geachte Participant, 

 

Op vrijdag 1 oktober 2021 is de tweede handelsdag in participaties in Windpark Westermeerwind. U, als houder van 

participaties in het Westermeerwind Aandelenfonds en/of het Westermeerwind Leningenfonds, kunt participaties te 

koop aanbieden of juist participaties bijkopen (hieronder leest u de voorwaarden). Inwoners van de gemeenten 

Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland, die nog geen participaties bezitten, kunnen daar de komende tijd 

alsnog op inschrijven.  

De Handelsprijs voor 1 participatie in het Westermeerwind Leningenfonds is 100,00 EUR. De Handelsprijs voor 1 

participatie in het Westermeerwind Aandelenfonds is 65,65 EUR. Meer informatie kunt u terugvinden op 

www.gavoordewind.nu. Daar vindt u ook het jaarverslag waarin het koersverloop wordt toegelicht. 

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, dan 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. 

Procedure 

Vanaf 1 augustus 2021 zal het voor u mogelijk worden aan te geven of u participaties te koop wilt aanbieden of dat u 

participaties bij wilt kopen. Indien u participaties te koop wilt aanbieden dan moet u dit uiterlijk op 1 september 2021 

hebben gemeld. De uiterste datum voor het bekendmaken dat u participaties wilt bijkopen is 24 september 2021. U 

ontvangt binnenkort meer informatie over de wijze waarop u uw keuze door kunt geven.  

Indien u geen participaties te koop wenst aan te bieden en tevens geen participaties wenst bij te kopen, dan hoeft u 

geen actie te ondernemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

drs. Mark Baak CAIA 

Director, Privium Fund Management B.V. 

 

 

http://www.gavoordewind.nu/

