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OBLIGATIE 
GEGEVENS  

INLEIDING 
De investering betreft de obligatie uitgifte “PWR01”, met een to-
tale omvang tot EUR 250.000 in Catena Power B.V. (hierna te 
noemen Catena Power). Catena Power is de concernfinancie-
ringsmaatschappij van Catena Group B.V. (hierna te noemen Ca-
tena Group). Dit houdt in dat Catena Power gelden ophaalt door 
het uitgeven van obligaties ter financiering van de activiteiten 
van Catena Group. Catena Group is een Amsterdamse investe-
ringsmaatschappij in de energietransitie, denk hierbij aan zon- 
en windparken, LED-installaties en warmtenetten. 

De PWR01 uitgifte is de eerste obligatie uitgifte van Catena Po-
wer en daar zijn we trots op! Door middel van Catena Power 
ontstaat de mogelijkheid om samen met u te investeren in de 
energietransitie welke bijdraagt aan een duurzame toekomst. 
PWR staat voor POWER en 01 refereert aan onze eerste lening. 
De gelden die worden opgehaald met de PWR01 obligaties wor-
den doorgeleend aan Catena Ventures B.V. (hierna te noemen 
Catena Ventures) ter herfinanciering van haar aandeelhoudersle-
ningen in de Schotse windenergie exploitatiemaatschappij Gael 
Wind Partners Ltd. (Gael Wind Partners). In deze onderneming 
zit geen andere vorm van externe financiering. Het eigen vermo-
gen is volledig gefinanceerd middels aandeelhoudersleningen 
waarvan de PWR01 uitgifte een gedeelte zal herfinancierien. Als 
gevolg van de gelden die vrijkomen door deze herfinanciering 
van onze aandeelhoudersleningen in Gael Wind Partners, heeft 
Catena Ventures extra kapitaal voor het maken van duurzame 
investeringen in de energietransitie. Investeerders ontvangen 
hiervoor een nettorendement van 5,25% op jaarbasis. Dit ren-
dement wordt betaald uit de opbrengsten van de in Schotland 
gelegen Glaick Farm WES-250kW windturbine. 

De obligaties worden aan het einde van haar looptijd in één keer 
afgelost en kent geen tussentijdse aflossingen, Catena Power 
heeft echter wel het recht tot vervroegde aflossing. Op deze ma-
nier draagt uw geld rechtstreeks bij aan duurzame investeringen 
in de energietransitie. Op onze website (www.catenapower.com)  
leggen wij meer uit over de doelstellingen van Catena Group. U 
kunt al deelnemen vanaf €100!

Bedrijf
Catena Power B.V.  
 
Locatie 
Amsterdam, NL 
 
Uitgiftedatum
1 December 2020 
 
Aflossingsdatum
1 December 2024
 
Obligatie uitgifte
EUR 250.000 
 
Rente obligatie 
5,25% netto
 
Looptijd obligatie
4 jaar (48 maanden) 
 
Zekerheden 
Keep-well overeenkomst 
vanuit Catena Group B.V. 
 
Minimale Investering: 
EUR 100 
 
Uitgevende partij 
Catena Power B.V. 
 
Website
www.catenapower.com 
 
Investor relations 
Catena Power B.V. 
David van Ineveld 
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Catena Power en Catena Ventures zijn beiden 100% dochters van 
Catena Group. 

In dit informatiedocument vindt u nadere informatie over de 
PWR01 uitgifte alsmede informatie over hoe u kunt deelnemen 
aan deze obligatie-uitgifte. Mocht u vragen hebben dan kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen. 

CATENA POWER
David van Ineveld - directeur
d.vanineveld@catenapower.com
www.catenapower.com 

BEDRIJFS- 
GEGEVENS

Bedrijf
Gael Wind Partners Ltd. 

Locatie
Schotland, UK 

Bedrijfsactiviteit
Opwekken van 
windenergie 

Jaren operationeel
5 Jaar 

Aantal werknemers 
2 

Gecontracteerde 
Inkomsten
Circa 110.000 GBP 

EBITDA
Circa 90.000 GBP

Rentelast PWR01
13.125 EUR (bij volledige 
uitgifte)

Onderhoud partner
Alternative Energy  
Contracting Ltd. 

Website
gaelwindpartners.com 

Investor relations 
Catena Power B.V. 
David van Ineveld
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GAEL WIND PARTNERS LTD.
Gael Wind Partners is een Schots bedrijf gevestigd in Glasgow en is in 2013 opgericht. Gael Wind 
Partners is een deelneming van Catena Ventures. Gael Wind Partners is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en exploiteren van windenergie projecten in Schotland. Haar missie is een transitie 
realiseren door het opwekken van schone energiebronnen en CO2-reductie voor een duurzamer 
milieu. Gael Wind Partners wil haar missie waarmaken door windturbines te ontwikkelen, over 
te nemen en te beheren. Kernactiviteiten bestaan   uit projectontwikkeling, project beheer en 
bedrijfsvoering. Gael Wind Partners werkt samen met lokale partners voor inkoop-, bouw- en 
onderhoudsactiviteiten.

SCHOTSE WINDENERGIE MARKT 
Windenergie is het gebruik van wind om elektriciteit te genereren door middel van het mecha-
nische vermogen uit windturbines. Windenergie is een duurzame en hernieuwbare energiebron 
en speelt een belangrijke rol in de energietransitie.

Inkomsten worden verkregen via een systeem van feed-in-tarieven (FIT). Dit is een beleids-
mechanisme dat is ontworpen om investeringen in projecten voor hernieuwbare energie te 
stimuleren door een vergoeding te verstrekken boven of tegen de detail- of groothandelsprijzen 
van elektriciteit. Feed-in-tarieven bieden een gegarandeerde prijsovereenkomst voor lange pe-
riodes, tot 20 jaar. In het geval van de Glaick Farm windturbine van Gael Wind Partners bedraagt 
de FIT £0.21 per kWh en dit loopt door tot het jaar 2034. In Schotland wordt de FIT met de Retail 
Price Index (RPI) geïndexeerd. 

INKOMENSPROFIEL GAEL WIND PARTNERS LTD.
Windturbines zijn doorgaans stabiele inkomsten genererende activa. Productie is afhankelijk 
van (dagelijks) windkracht en het geÏnstalleerd vermogen. Aangezien de opgewekte energie en 
opbrengst afhankelijk is van de windkracht, kan deze verschillen per seizoen. Het Glaick Farm 
windproject van Gael Wind Partners is een zeer kapitaalkrachtig project en genereert een EBIT-
DA van £90.000 op jaarbasis welke volledig beschikbaar is voor de rente- en aflossingsverplich-
tingen van de PWR01 uitgifte. De EBITDA is de vrije kasstroom die beschikbaar is voor rente en 
aflossing nadat alle operationele kosten van de omzet zijn afgetrokken zonder hierbij afschrij-
vingen mee te nemen. De hoge EBITDA van het Glaick Farm is ruimschoots voldoende voor de 
rente- en aflossingsverplichting van de PWR01 uitgifte. 

RECENTE BEDRIJFSACTIVITEITEN GAEL WIND PARTNERS LTD. 
In het voorjaar van 2019 heeft Gael Wind Partners geïnvesteerd in een nieuwe rotor op de WES-
250 windturbine. Dit om twee redenen; 1) de oude rotor had technische mankementen waar-
door er opbrengstverderving plaatsvond, 2) een nieuwe rotor waarborgt een betrouwbare en 
hogere jaarlijkse opbrengst. De jaarlijkse opbrengst is als gevolg van deze investering met >25% 
gestegen. In het derde en vierde kwartaal van 2019 alsmede de eerste 3 kwartalen van 2020 
was dit goed te zien.   
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GEBRUIK VAN DE OPBRENGST
Uw geïnvesteerde geld wordt geïnvesteerd via Catena Ventures in Gael Wind Partners. Geal 
Wind Partners is volledig gefinancierd met eigen vermogen. Er is dus geen sprake van externe of 
additionele financiering. De geïnvesteerde gelden worden gebruikt voor het herfinancieren van 
een deel van bestaande aandeelhoudersleningen. Dit maakt mogelijk dat Catena Ventures deze 
gelden opnieuw kan gebruiken voor het maken van duurzame investeringen. Op deze manier 
zorgt uw inleg ervoor dat duurzame investeringen in de energie transitie mogelijk worden. 

VOOR WIE IS DEZE INVESTERING GESCHIKT?
De PWR01 obligaties worden aangeboden aan personen boven de 18 jaar die woonachtig zijn in 
Nederland, handelingsbekwaam en die niet onder curatele zijn gesteld. De PWR01 obligaties zijn 
geschikt voor beleggers die een stabiel rendement wensen te ontvangen over een looptijd van 4 
jaar (48 maanden) en die de beschikbare informatie op de website van de aanbieder zorgvuldig 
hebben gelezen en begrepen en zich, waar nodig op basis van ingewonnen advies, een afge-
wogen oordeel hebben gevormd over de obligaties en de risico’s die daaraan zijn verbonden en 
tevens financieel in staat zijn deze risico’s te dragen. 

De PWR01 obligaties zijn niet geschikt voor beleggers die:
 • hun geld voor een kortere looptijd (minder dan 48 maanden) wensen vast te zetten; 
 • voor mensen die geen risico wensen te lopen; 
 • geen ervaring hebben met beleggen; 
 • geld lenen en dit gebruiken om te beleggen;
 • minder pensioen of minder geld hebben om de belangrijkste dingen te kunnen doen  
 (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding) als zij geld verliezen door de obligaties; 
 • de rente van de obligaties nodig hebben om de belangrijkste dingen te kunnen doen  
 (bijvoorbeeld voor eten, woning en kleding).

BELANGRIJKSTE RISICO’S
Alle investeringen brengen risico’s met zich mee. Als obligatiehouder van Catena Power krijgt u 
te maken met risico’s die zijn te verdelen over:

 1) algemene risico’s die van toepassing zijn op het investeren in obligaties; 
 2) risico’s die specifiek van toepassing zijn op het investeren in duurzame 
 energieprojecten zoals in dit geval het investeren in een Windmolen, type WES-250. 
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OPERATIONELE EN OMGEVINGSRISICO’S
Het risico bestaat dat er omzet wordt verloren omdat er operationele en/of omgevingsproble-
men ontstaan bij het exploiteren van de WES-250 windmolen. Dit betekent dat als gevolg van 
een lagere omzet minder resultaat wordt gemaakt. De operationele en omgevingrisico’s zijn 
echter zo veel mogelijk afgedekt door het afsluiten van gedegen onderhoudscontracten, ver-
zekeringen en enkel gebruik te maken van kwaliteitsonderdelen en partners. Daarnaast zijn de 
financieringsverplichtingen als gevolg van deze obligatie uitgifte relatief laag ten opzichte van de 
operationele winst die de WES-250 windmolen maakt waardoor er zelfs bij een tegenvallend 
jaar naar verwachting voldoende marge in het project over blijft om aan de obligatie verplichtin-
gen te voldoen. Onderstaand zijn de verschillende risico’s nader uiteengezet. 

BRAND/STORM RISICO
Er bestaat een mogelijkheid dat er omzet wordt verloren als gevolg van brand- of stormscha-
de. Indien het te hard waait zal de windmolen zichzelf uitschakelen en de wieken uit de wind 
draaien zodat schade aan de windmolen wordt voorkomen. Mocht er toch schade ontstaan (zij 
het door storm en/of brand) dan is het project hier adequaat voor verzekerd. Dit soort gebeur-
tenissen zullen uiteraard leiden tot een derving van inkomsten maar gezien de sterke liquiditeit 
in het project is wel de verwachting dat er voldoende ruimte zal zijn om aan de financiële ver-
plichtingen van de obligatie te voldoen. 

WIND RISICO
Er bestaat een mogelijkheid dat in ieder willekeurig jaar de windopbrengst lager is dan verwacht. 
De windmolen op Glaick Farm bevindt zich op een plek met relatief veel wind en een betrouw-
baar windrapport is beschikbaar in de dataroom. Desalniettemin is het uiteraard mogelijk dat 
de windopbrengst in een bepaald jaar lager is dan verwacht en in dat specifieke jaar zal de op-
brengst dan ook lager zijn. Net als bij het eerder beschreven risico zijn de financieringsverplich-
tingen relatief laag ten opzichte van de operationele winst waardoor dit soort tegenvallende 
windjaren naar verwachting goed kunnen worden opgevangen. 

VALUTA RISICO  
Gael Wind Partners genereert omzet in Britse ponden. Dit brengt valutarisico met zich mee dat 
voortvloeit uit de prijsverandering van de ene valuta ten opzichte van de andere. Beleggers die 
over de landsgrenzen heen in bedrijfsactiviteiten investeren, lopen normaliter een valutarisico 
dat tot onvoorspelbare winsten en verliezen kan leiden. In het geval van de PWR01 obligatie is 
dit echter niet het geval. De obligaties worden uitgegeven in euro’s en het risico ligt niet bij u als 
belegger, maar bij de uitgevende partij Catena Power. 

VERVROEGDE AFLOSSING 
Er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat Catena Power het recht tot vervroegde 
aflossing heeft. Dit betekent voor u als belegger dat u mogelijk minder rente ontvangt over de 
totale looptijd dan initieel beoogt, maar ook uw geld eerder terug krijgt.  



6

BETALINGEN VAN DE OBLIGATIE
De rentebetalingen en aflossing van de obligaties zal worden betaald uit de kasstroom die wordt 
verkregen uit de Glaick Farm windturbine. De rente op de obligaties bedraagt 5,25% per jaar. 
Bij het kopen van de obligaties betaalt u geen transactie kosten. De rente wordt 3-maandelijks 
uitgekeerd op uw IBAN. De obligaties worden na 4 jaar (48 maanden) op de vervaldag volledig af-
gelost. Er vinden geen tussentijdse aflossingen plaats. Catena Power heeft echter wel het recht 
om de gehele obligatie voor het einde van de looptijd in een keer eerder af te lossen.

ZEKERHEDEN EN RANGORDE UITBETALING:
Catena Power beschikt over een keep-well agreement van haar moeder voor de rente- en aflos-
singsverplichtingen die voortkomen uit de PWR01 uitgifte. Het bestuur van Catena Power dient  
erop toe te zien dat er voldoende vermogen beschikbaar is in Catena Group dat deze keep-well 
overeenkomst ook daadwerkelijk kan worden uitgeoefend indien nodig. 

Uitkering van middelen door Gael Wind Partners gebeurt nadat alle operationele kosten voor 
het functioneren van de windmolen zijn voldaan. Catena Ventures zet de ontvangen gelden van 
Gael Wind Partners door aan Catena Power. Aangezien de obligatie gelden via Catena Ventures 
worden uitgeleend aan Gael Wind Partners heeft Catena Ventures tevens de verplichting aan 
Catena Power voor uitbetaling van de verplichtingen afkomstig uit de PWR01 uitgifte. 

De jaarrekening van Catena Ventures is aanwezig in de dataroom op https://portal.catenapower.
com. Op 31-12-2019 bedroeg het eigen vermogen in Catena Ventures € 1.144.002 en het vreemd 
vermogen € € 4.470.432. Het vreemd vermogen zijn aandeelhoudersleningen en bestaan uit:
 • Langlopende schulden (aandeelhoudersleningen): € 4.454.130
 • Kortlopende schulden (aandeelhoudersleningen): € 16.302

Catena Power zet de obligatielening PWR01 back-to-back door aan Catena Ventures met do-
cumentnaam “VENTURESPWR01”. Dit document is in te zien in de dataroom op https://portal.
catenapower.com. 

Mocht Gael Wind Partners onverhoopt niet in staat zijn om aan haar verplichtingen jegens Ca-
tena Ventures en daarmee tevens aan Catena Power te voldoen dan neemt in eerste instantie 
Catena Ventures deze verplichtingen over jegens Catena Power. Indien Catena Ventures tevens 
niet in staat is om aan haar verplichtingen jegens Catena Power te voldoen zal Catena Power  
een beroep doen op haar keep-well overeenkomst welke zij heeft ontvangen van Catena Group. 
Deze keep-well overeenkomst kunt u eveneens in de dataroom op https://portal.catenapower.
com inzien. 
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In de volgende afbeelding zijn de relaties tussen de verschillende entiteiten alsmede de zeker-
heden en kasstromen schematisch weergegeven.

WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR U ALS BELEGGER?
Over uw inleg betaalt u geen emissie- of ander kosten behalve eventuele kosten die door uw 
eigen bank in rekening worden gebracht. 

Afbeelding 1: Obligatie structuur PWR01.  
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HOE KAN IK MEEDOEN?
Meedoen is eenvoudig. Op het investor portal (https://portal.catenapower.com) van Catena Po-
wer kunt u met enkele klikken een account aanmaken en uzelf verifiëren. Dit is geheel vrijblij-
vend en het proces duurt niet langer dan 2 tot 3 minuten. Doormiddel van een 1 cent betaling 
koppelt u uw IBAN aan uw Catena Power account. Vervolgens kun u eenvoudig aangeven hoe-
veel obligaties u wenst te kopen en betaalt u met iDeal (betaling per bank overschrijving is ook 
mogelijk indien u dat wenst). Ons systeem houdt automatisch bij wie obligaties heeft gekocht 
en hoeveel. Vervolgens ontvangt u automatisch per kwartaal uw rentebetalingen op uw IBAN en 
aan het einde van de looptijd de aflossing. 

In de data room op het investor portal vindt u ook meer informatie over de PWR01 obligatie 
uitgifte zoals het AFM informatie document, jaarrekeningen en overige belangrijke informatie. 

Investeer met ons  
mee in duurzaamheid. 
Samen maken wij het 
verschil!
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Uitgevende Partij 
  
Omschrijving

Obligatie  

 
Uitgifte Datum

Sluitingsdatum

  

Rendement   

Looptijd en aflossing

Rentebetalingsdata  

Nominale Waarde  

Kosten

Zekerheden 
 

Vervroegde Aflossing 
 
 
Toepasselijk Recht 
  
Verhandelbaarheid  
 

DECEMBER 2020 • OBLIGATIE PWR01 (de ‘Obligatie’) 
De onderstaande samenvatting bevat de basisinformatie van de obligatie-uitgifte PWR01. Po-
tentiële beleggers dienen dit alsmede het AFM Informatiememorandum, samen met overige 
documentatie behorende bij deze obligatie-uitgifte, als een geheel te beschouwen voordat een 
beslissing wordt genomen om in de obligaties te beleggen. 

OBLIGATIE TERMSHEET

Catena Power B.V.  
  
De investering betreft het obligatie programma “PWR01” tot EUR 
250.000 in Catena Power B.V.  
 
De Obligatie heeft een maximale uitgifte van EUR 250.000.  
De prijs van de Obligatie is 100.00 % van par value.  
  
1 december 2020. 
 
U kunt investeren tot 1 Maart 2021. Vanaf het moment dat u 
investeert ontvangt u direct rente. Catena Power heeft het recht 
om de inschrijvingstermijn te verlengen. 

De Obligatie zal een vast rendement hebben van 5,25% [per cent 
per jaar] op basis van de 30/360 conventie, die driemaandelijks 
zal worden betaald tot de Eindvervaldatum.  
    
De looptijd is 48 maanden. De obligatielening zal in zijn geheel 
op 1 december 2024 worden afgelost.

De eerste rentebetalingsdatum voor de Obligatie is 3 maanden 
na de start van de uitgifte voor zover deze dag een werkdag is. In 
het geval dit geen werkdag is zal de betaling plaatsvinden op de 
eerstvolgende werkdag. 
 
De obligatie heeft nominale waarde van EUR 100.

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten.  
 
Catena Power heeft een keep-well overeenkomst ontvangen 
vanuit Catena Group.
 
De uitgevende partij heeft het recht om de Obligatie vervroegd af 
te lossen in het geval zij dit noodzakelijk of wenselijk acht. 
 
Nederlands recht. 
  
De Obligaties zijn overdraagbaar maar niet op een gereglemen-
teerde beurs of platform.

CATENA VENTURES B.V. PWR01 


