Brussel, 28 juni 2012

Belfius neemt deel aan financiering Northwind-project
Op 27 juni werd de financieringsovereenkomst m.b.t. de bouw en het beheer van het
offshorewindmolenpark Northwind in de Noordzee afgerond. Belfius speelt hierin een
belangrijke rol en neemt o.m. als commerciële bank met een krediet t.b.v. EUR 34 mio deel
aan de consortiale financiering
van dit project. Northwind is het derde
Belgische offshorewindpark na C-Power en Belwind en zal voorzien in het energieverbruik
van 230.000 gezinnen.
Het offshorewindmolenpark Northwind dat op 37 km van de Belgische kust op de Lodewijkbank wordt
gebouwd, moet tegen juni 2014 worden afgewerkt. Het zal bestaan uit 72 Vestas V112 turbines van
3 MW met een geïnstalleerd vermogen van 216 MW, goed voor het energieverbruik van 230.000 gezinnen.
De sponsors van Northwind zijn Colruyt en Aspiravi. Belfius neemt als commerciële bank met een krediet
ten belope van EUR 34 mio deel in de consortiale financiering en krijgt ook een rol als Hedging Bank. Ook
DG Infra Yield – het tweede infrastructuurfonds van Belfius met GIMV -- en Inframan -- de management
company boven DG infra+ en DG Infra Yield -- zijn betrokken bij dit offshoreproject en tekenen samen in
voor EUR 20 mio als onderdeel van een achtergestelde lening.
Het Northwindproject behelst een totale investering van EUR 850 mio en een non-recourse
projectfinanciering van circa EUR 600 mio. Respectievelijk staat dit voor de grootste privé-investering,
alsook de belangrijkste projectfinanciering in België dit jaar.
In het verleden had Belfius ook al een belangrijke rol gespeeld bij de financiering van C-Power en Belwind.
Belfius is de enige bank die de voorbije vijf jaar ondanks de economische en financiële crisis actief en
systematisch is blijven meewerken aan de financiering van de Belgische offshorewindmolenparken.
Belfius is immers de enige Belgische bank die heeft deelgenomen aan de financiering van de drie
offshorewindmolenparken van België.
Met deze transactie bevestigt Belfius dus de actieve rol die het wil blijven spelen in de ontwikkeling van
hernieuwbare energie, in het bijzonder in de Belgische offshorewindenergie. Belfius bewijst zodoende
concreet zijn engagement om een reële toegevoegde waarde te bieden voor de samenleving.
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