Beste investeerder,
Enige tijd geleden heeft u samen met een flink aantal andere mensen geïnvesteerd in
een door Pampus Wind Holding B.V. (hierna ‘PWH’) uit te geven obligatielening.
In totaal is voor bijna 1,2 miljoen euro geïnvesteerd en daar zijn we enorm trots op
want daarmee is de overname van het windpark genaamd Pampus Wind B.V.
(hierna ‘Pampus Wind’) door Almeerse Wind mede mogelijk gemaakt.
U heeft in het Informatie Memorandum van 14 september 2021 kunnen lezen dat het
windpark bestaat uit twee windmolens die zijn gebouwd door Vestas in opdracht van
Vattenfall. En dat het de bedoeling is dat Vattenfall de aandelen in Pampus Wind
(de eigenaar van de twee windmolens) overdraagt aan PWH zodra Vestas de
windmolens heeft opgeleverd.
Zoals met u meegedeeld per mail op 12 oktober jl. vindt de directie van PWH het
wenselijk u inzicht te geven in de recente ontwikkelingen van het windpark.
Om te beginnen zijn we blij om u te kunnen meedelen dat de twee windmolens sinds
augustus operationeel zijn en daadwerkelijk elektriciteit produceren. Daarnaast zal
het u niet zijn ontgaan dat de energieprijzen in Nederland op dit moment uitzonderlijk
hoog zijn. Voor de energierekening thuis kan dat vervelend zijn, maar voor een
windpark dat elektriciteit verkoopt is het goed nieuws. Deze opbrengsten worden
toegerekend aan Pampus Wind waardoor wij in staat zijn al vanaf 1 november 2021
rente toe te kennen op de uit te geven obligaties. Daarmee wijken we af van wat er in
het Informatie Memorandum staat, namelijk dat de rente op de obligaties zou gaan
lopen vanaf het moment dat de aandelen in Pampus Wind zijn overgedragen aan
PWH. Een afwijking in uw voordeel waarbij uiteraard wel de voorwaarde geldt dat de
aandelen Pampus Wind worden overgedragen (de formele ingangsdatum van de
obligatielening).
Want ondanks het feit dat de windmolens dus al draaien heeft Vestas meer tijd nodig
om ze op te leveren. Daardoor laat ook de overdracht van de aandelen nog op zich
wachten. In het Informatie Memorandum noemden wij 1 november 2021 voor de
overdracht van de aandelen als streefdatum maar inmiddels is duidelijk dat de
aandelen op z’n vroegst eind januari en mogelijk zelfs nog later in het eerste kwartaal
van 2022 kunnen worden overgedragen. Op 14 december om 19.30 uur zullen we
tijdens een digitale informatiebijeenkomst nadere toelichting geven op de vertraagde
oplevering. Bij deze bijeenkomst zal ook een vertegenwoordiger van Vattenfall
aanwezig zijn, alsmede onze adviseur IN.credible.
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In het Informatie Memorandum hebben wij 31 januari 2022 genoemd als uiterste
ingangsdatum van de obligatielening. Als de aandelenoverdracht dan nog niet heeft
plaatsgevonden moet de obligatielening volgens artikel 5.2 van de obligatievoorwaarden
worden ontbonden en moet PWH de inleg terugbetalen aan de investeerders.
U heeft derhalve het recht uw investering, zonder rente, terug te ontvangen als de
aandelenoverdracht op 31 januari 2022 nog niet heeft plaatsgevonden. Wij willen het
windpark echter nog steeds overnemen, ook als dit pas na 31 januari 2022 kan en
hebben er ook het volste vertrouwen in dat dit zal gaan gebeuren waarschijnlijk
omstreeks 31 januari 2022 maar in ieder geval in het eerste kwartaal van 2022.
Daarom verlengt PWH de termijn voor de start van de obligatielening tot 1 april 2022.
Mocht u desondanks uw inleg terug willen ontvangen dan verzoeken wij u dit voor
24 december 2021 kenbaar te maken door middel van een bericht naar ons
mailadres: info@pampuswind.nl
Als wij uiterlijk 24 december 2021 niet van u hebben vernomen dat u uw inleg terug
wenst te ontvangen, nemen wij aan dat u ondanks de latere ingangsdatum van de
obligatielening (uiterlijk 31 maart 2022 in plaats van 31 januari 2022) deel wenst te
blijven nemen aan de obligatielening.
Mocht u nadere informatie wensen, neem gerust contact op met ons, per email
(info@pampuswind.nl) of telefonisch.
Paul Kösters

Renee van Niejenhuis

0630390676

0634555797
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