Hoe kan je aandeelhouder worden?
Je kan enkel aandeelhouder worden door het invullen
van het intekenformulier. Dit kan je online invullen
op de website van BronsGroen of je kan een papieren versie aanvragen of downloaden, en die dan
bezorgen aan BronsGroen.

• Na 5 jaar kan je vrij uitstappen, zie onze statuten.
• De maximale opbrengst is gelimiteerd door onze erkenning bij het Ministerie van Economische Zaken, en
bedraagt momenteel 6%. Het percentage van het
dividend wordt door de jaarlijkse Algemene
Vergadering bepaald.

• Een aandeel kost 125 euro en is op naam.

• De eerste schijf van 180 euro dividend is vrijgesteld
van roerende voorheffing.

• Per persoon kan slechts 1 aandeel worden
aangekocht. Indien we nieuwe projecten realiseren,
zullen we onze aandeelhouders verwittigen dat er
meerdere aandelen bijgekocht kunnen worden.

• Het dividend wordt uitgekeerd op het rekeningnummer van de opdrachtgever, tenzij deze een andere begunstigde aanduidt via het papieren intekenformulier.

• Uw inschrijving gaat in vanaf de datum van storting
op ons IBAN-rekeningnummer:
BE42 7512 0591 3054
• Er zijn geen instap –of uitstapkosten.
• Na aankoop wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar het adres van de opdrachtgever, tenzij
er een andere begunstigde wordt aangeduid. Dit kan
enkel via dit papieren intekenformulier.

Spaarformule
Indien je wenst om het aandeel niet in één keer te betalen, maar in twaalf maandelijkse schijven van 10,40
euro/maand, kan dat ook. N e e m hiervoor contact
op met Bronsgroen. Wij bezorgen j e dan een
formulier waarmee je een permanente opdracht voor
twaalf maanden kan openen bij je bank. Je ontvangt
na de eerste storting ook het Eikenblad, onze Nieuwsbrief.

• Alle aandeelhouders worden uitgenodigd op de
jaarlijkse Algemene Vergadering. De uitnodiging
wordt verzonden per e-mail, teneinde onze administratiekosten te drukken.
• Alle aandeelhouders hebben elk één stem in de
Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten.
• Alle aandeelhouders ontvangen 3 maal per jaar het
Eikenblad, onze Nieuwsbrief voor vennoten. Deze
Nieuwsbrief wordt verzonden per e-mail, teneinde
onze administratiekosten te drukken.

Investeer mee in
hernieuwbare energie

Info: www.bronsgroen.be
Mail: info@bronsgroen.be
Tel 011 76 40 05
Gsm 0494 57 09 65

Waarom investeren in hernieuwbare
energie?
• Hernieuwbare energie helpt om ons klimaat te
redden, zodat we een leefbare aarde voor onze
kinderen achterlaten
• Zonne- en windenergie zijn veilige energiebronnen
• Fossiele energie stoot veel CO2 uit en laat de aarde verder opwarmen
• Kernenergie zorgt voor gevaarlijk kernafval dat
voor honderden jaren moet opgeslagen worden
(ook het transport is gevaarlijk) – kerncentrales zijn
héél onveilig, zie de ramp in Japan
• Van uw spaargeld op de bank weet je niet waar het
naar toe gaat. Via onze coöperatie BronsGroen bent
je 100% zeker dat elke euro terecht komt in klimaatvriendelijke projecten.

In welke projecten investeert BronsGroen?
Het geld van de aandeelhouders komt terecht in
hernieuwbare energieprojecten.

Zonne-energie
Op de daken van enkele scholen en sociale organisaties in Limburg hebben we zonnepanelen gelegd.
Hiermee kunnen zij een groot deel van hun stroomfactuur dekken met deze groene energie, zonder dat
ze zelf moesten investeren.

Windenergie
BronsGroen kan investeren in het windmolenpark aan
de E313 in Bilzen/Hoeselt, maar we zijn in gesprek
met andere projectontwikkelaars over andere parken
in Limburg.
Windenergie is de meest volwaardige en rendabele
technologie om op een milieuvriendelijke wijze groene stroom op te wekken. Bovendien zorgen de verstrengde wetgeving inzake slagschaduw en geluid en
doorgedreven technologische verbeteringen ervoor
dat omwonenden geen hinder meer ondervinden van
windmolens.

Waarom aandeelhouder worden van
BronsGroen?

2. Energiediensten voor aandeelhouders

BronsGroen is een coöperatieve vennootschap
(cvba) met sociaal oogmerk (so), die wordt bestuurd
door uitsluitend Limburgers.

Aan onze aandeelhouders gaan we ook energiediensten aanbieden, die als doel hebben om de
energie- factuur van onze aandeelhouders te
verlagen:

BronsGroen wil investeren in hernieuwbare energie
projecten, zoals zon- en windprojecten.

• toegang tot 100% groene stroom van onze partner
Ecopower aan een eerlijk tarief

De winsten van de coöperatie zullen terugvloeien
naar de aandeelhouders in de vorm van een dividend
en energiediensten.

BronsGroen is lid van REScoop.be

• gratis V-Test. (welke is volgens de VREG
de voor jou meest gepaste energieleverancier?)
REScoop.be is de Belgische koepel van hernieuwbare
energiecoöperaties. Dit betekent dat BronsGroen handelt volgens de 7 waardevolle coöperatieve principes.
Bovendien zorgt jouw investering voor een belangrijke maatschappelijke meerwaarde: de meeropbrengsten bovenop het dividend aan aandeelhouders
zullen een sociale bestemming krijgen, bv. versnelde
isolatie van sociale huurwoningen.

1. Dividend voor aandeelhouders
Iedereen die wil investeren in hernieuwbare energie,
kan aandeelhouder worden bij BronsGroen. Dit levert
een aantrekkelijk dividend op (maximaal 6%), dat is
vrijgesteld van roerende voorheffing tot 180 euro.

• korting bij samenaankopen (*) van energiebesparende materialen en producten, zoals isolatie, hoogrendementsketel, stookolie, ...
• drie x per jaar ontvang je
onze elektronische nieuwsbrief
het Eikenblad, met informatie
over BronsGroen en onze
energiediensten
(*) Regelmatig zullen we in samenwerking met andere
organisaties een samenaankoop organiseren, waardoor
we een mooie korting kunnen onderhandelen bij bepaalde leveranciers.

