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Kapitaalverhoging rekeningsector B (Portfineco)
Geachte vennoot
U heeft via Zefier Strategische Participaties (zoals gedefinieerd in de statuten van Zefier)
onderschreven die Zefier verkregen heeft na een herstructurering van de Vlaamse
financieringsverenigingen.
Eén van die Strategische Participaties is Portfineco. U heeft in desbetreffende rekeningsector (B) een
aandeel van 1,07% dat een kapitaal vertegenwoordigt van EUR 10.750,00.
Portfineco heeft in het kader van bijkomende investeringen in windturbines in de haven van Zeebrugge
te kennen gegeven dat een kapitaalverhoging van EUR 1.600.000 noodzakelijk zal zijn. De
kapitaalverhoging zal plaatsvinden in het najaar nadat de betrokken vennoten van Zefier formeel
geraadpleegd zijn en bereid gevonden zijn om het deel van Zefier, m.n. EUR 800.000, te onderschrijven.
Als bijlage vindt u een toelichtende nota.
Wij herinneren u eraan dat aan iedere investering door Zefier steeds een verzoek van de betrokken
vennoten dient vooraf te gaan en een vennoot dus nooit zonder toestemming kan geacht worden te
hebben geïnvesteerd in een Strategische Participatie.
Met dit schrijven vragen wij u tot ons een dergelijk verzoek te richten om pro rata uw deel in het
kapitaal van de rekeningsector de kapitaalverhoging te onderschrijven, m.n. EUR 8.600,00.
U wordt tevens de mogelijkheid geboden voor een groter bedrag in te schrijven voor het geval
bepaalde vennoten niet op of voor minder dan hun pro rata deel zouden inschrijven, en met als
bovengrens het bedrag van de maximale investeringsverbintenis (EUR 800.000).
De keuze wordt geboden op welke manier u deze investering wenst te financieren. U houdt kapitaal
aan binnen rekeningsector A (EGPF) respectievelijk rekeningsector D (Storm Wachtebeke). Het is
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mogelijk Zefier te verzoeken kapitaal vanuit deze rekeningsectoren over te boeken (in het geval
rekeningsector A enkel voor het gedeelte dat overgekapitaliseerd is – dit is het financieringsoverschot
per 31 december 2018 zoals vermeld op uw rekeningstaat). De overboeking zal in eerste instantie van
rekeningsector A gebeuren en in tweede instantie van rekeningsector D. Indien deze overboekingen
niet volstaan, dient u Zefier te verzoeken het tekort te financieren door middel van vreemd vermogen
aan te gaan door Zefier voor uw rekening.
Indien u ondertussen al beslist heeft het vereffeningssaldo van de rekeningsector D op te vragen kan
u eventueel toch nog beslissen dit saldo (deels) aan te wenden indien een overboeking van
rekeningsector A niet zou volstaan.
Het mogelijk over te boeken kapitaal bedraagt EUR 21.417,73. Waarvan:
· financieringsoverschot rekeningsector A (EGPF): EUR 10.667,73;
· vereffeningssaldo rekeningsector D (Storm Wachtebeke): EUR 10.750,00.
Het bijkomend investeringsbedrag dat u eventueel kan onderschrijven zonder beroep te moeten
doen op vreemd vermogensfinanciering door Zefier bedraagt EUR 12.817,73.
Als bijlage vindt u een ontwerp gemeenteraadsbesluit dat u kan aanpassen al naar gelang de gekozen
opties.
Wij hopen op een positieve beslissing zodat ook u een extra bijdrage levert aan de hernieuwbare
energiedoelstellingen.
Mogen wij u vragen ons na goedkeuring door de gemeenteraad een ondertekend afschrift van het
gemeenteraadsbesluit te willen bezorgen? Dit bij voorkeur via e-mail naar info@zefier.be en uiterlijk
tegen 15 oktober 2019.
Wij zijn uiteraard ter beschikking voor bijkomende informatie.
Alvast bedankt voor het vertrouwen.
Hoogachtend

Philippe ROSSIE
Directeur
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