ZONNESTROOMDELEN REGLEMENT
van: Coöperatie MARIN op Zon II U.A.
1.

Doel. Zoals bepaald in artikel 2 lid 3 sub (b) van de statuten tracht de
coöperatie haar doel te bereiken mede door het leveren van
Zonnestroomdelen aan leden van de coöperatie. De coöperatie kan
slechts Zonnestroomdelen leveren aan leden van de coöperatie.

2.

Zonnestroomdelen. De Coöperatie deelt de totale
elektriciteitsproductie van de gehele of deel van de energieopwekkingsinstallatie op in eenheden genaamd Zonnestroomdelen
(een “Zonnestroomdeel”). Een Zonnestroomdeel geeft recht op een
bepaald deel van het financiële resultaat van de coöperatie als gevolg
van de exploitatie van de energie-opwekkingsinstallatie per jaar
gedurende de economische levensduur van de energieopwekkingsinstallatie. Het aantal Zonnestroomdelen dat een lid kan
verwerven kan worden gemaximeerd afhankelijk van diens jaarlijkse
stroomverbruik.

3.

Lidmaatschap. Het bestuur stelt het bedrag vast waarvoor het lid bezit
verwerft van Zonnestroomdelen. Het lidmaatschap neemt pas aanvang
vroegstens vanaf de datum waarop het toetredend lid het aanbod tot
koop van één of meer Zonnestroomdelen heeft aanvaard middels het
ondertekenen van de ledenovereenkomst.

4.

Uitgiftekoers. De hoogte van de in artikel 3 bedoelde koopprijs per
Zonnestroomdeel is bij uitgifte door het bestuur vastgesteld. Het
bestuur kan bepalen dat het lid de koopprijs in plaats van middels
eenmalige betaling bij aanvang van het lidmaatschap, ook in jaarlijkse
gedeelten mag worden betaald, gedurende een periode die het bestuur
vaststelt. Hiervoor geldt een maximum van vijf jaren vanaf de datum
van ingang van het lidmaatschap.

5.

Einde lidmaatschap. Een lid wiens lidmaatschap is geëindigd, dient
zijn Zonnestroomdelen ter verkoop aan te bieden binnen een maand,
na de door het bestuur vastgestelde datum van het einde van het
lidmaatschap.
6. Markt. De Coöperatie kan een verhandelingsmarkt faciliteren (hierna:
“Markt”) waarop de Zonnestroomdelen kunnen worden verhandeld.
Maximaal 10% van alle Zonnestroomdelen in de Coöperatie kunnen
per jaar aangeboden worden aan de Markt, tenzij het bestuur besluit
dat onder de gegeven omstandigheden in enig jaar meer dan 10% van
alle panelen mogen worden aangeboden op de markt. Het aanbieden
gebeurt op basis van volgorde van aanmelding voor verkoop. Indien er
aanbod is maakt de Coöperatie uiterlijk op 1 november van elk jaar aan
de leden van de Coöperatie bekend wat de verhandelsprijs is van een
Zonnestroomdeel. De Zonnestroomdelen worden op basis van de
verhandelsprijs aangeboden aan de leden van de Coöperatie. Indien er
met deze verhandelsprijs geen koper wordt gevonden voor het
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Zonnestroomdeel, zal er middels vraag en aanbod een handelsprijs
ontstaan. Een Lid dat vrijwillig afstand wil doen van zijn
Zonnestroomdelen kan zelf besluiten of hij van de vraag en aanbod
optie gebruik wil maken. Een Lid dat niet vrijwillig afstand doet, is
verplicht om het hoogst geboden bod te accepteren als verkoopprijs.
De overdacht van verkochte Zonnestroomdelen zal elk jaar per 1
januari van het volgende jaar plaatsvinden.
8.

Verhandelprijs. De verhandelprijs betreft de objectieve waarde van
een Zonnestroomdeel op het moment van verkoop door een Lid,
bepaald aan de hand van op voorhand, uiterlijk voor 1 januari van het
betreffende kalenderjaar, door de Coöperatie vastgestelde
uitgangspunten bij de verhandeling van Zonnestroomdelen. Het
hiervoor geldende uitgangspunt is:
De waardering van alle zonnestroomdelen samen op een bepaalde
datum is gelijk aan het eigen vermogen van de coöperatie. Dit eigen
vermogen van de coöperatie wordt jaarlijks berekend per einde jaar en
in de jaarrekening gepresenteerd. Er zijn 968 zonnestroomdelen. De
verhandelprijs van één zonne-stroomdeel is het eigen vermogen van
de coöperatie gedeeld door 968.

9.

Vrijwillige bij/verkoop. Ook leden wiens lidmaatschap niet is
geëindigd, kunnen Zonnestroomdelen vrijwillig aanbieden of bijkopen.
Het minimum aantal Zonnestroomdelen dat ieder lid te allen tijde dient
te houden bedraagt één (1). Vrijwillige verhandeling van
Zonnestroomdelen kan niet eerder plaatsvinden dan na minstens drie
jaar na de datum van de ontvangst van de volledige betaling van de
Zonnestroomdelen.

10.

Inkoop van Zonnestroomdelen door de Coöperatie. Op voorstel van
het bestuur kan de algemene vergadering besluiten om
Zonnestroomdelen in te kopen. Dit besluit kan betreffen de inkoop van
specifieke Zonnestroomdelen van bepaalde leden. Het besluit kan ook
een meer algemene strekking hebben en de mogelijkheid bieden om
een bepaald aantal Zonnestroomdelen in te kopen. In dat geval wordt
in het besluit tevens geregeld hoe wordt bepaald welke
Zonnestroomdelen worden ingekocht.

11.

Winstrecht. Van het resultaat, zoals dat uit de jaarrekening blijkt, zal
zal op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering een
bepaald gedeelte worden gereserveerd teneinde de continuïteit van de
coöperatie te waarborgen. Het resterende, zal onder hen, die aan het
eind van het desbetreffende boekjaar lid waren of in of met het einde
van dat boekjaar hebben opgehouden lid te zijn, worden verdeeld naar
rato van het aantal Zonnestroomdelen die door de leden worden
gehouden voor zover de hiervoor verschuldigde koopprijs
daadwerkelijk is betaald. De continuïteit van de coöperatie mag door
een uitkering van resultaat niet in gevaar komen.
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12.

Vereffening. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het
vermogen van de coöperatie is overgebleven, wordt allereerst, zo
mogelijk, terugbetaald een eventueel tekort als bedoeld in artikel 17, lid
7 van de statuten. Het dan resterende wordt onder de leden verdeeld
naar rato van het bezit van Zonnestroomdelen, voor zover de koopprijs
hiervoor daadwerkelijk werd betaald.

13.

Publicatie. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de
coöperatie, dan wel, indien de coöperatie lid is van een
koepelcoöperatie zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 sub (d) van de
statuten, op de website van deze koepelcoöperatie.

14.

Autoriteit Financiële Markten (AFM). De aanbieding door Coöperatie
Wageningen op Zon U.A. van Zonnestroomdelen aan haar
(toekomstige) leden valt niet onder de vergunnings- of prospectusplicht
ex artikel 5:2 Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat niet onder
toezicht van de AFM. Conform artikel 53 lid 4 Vrijstellingswet WFT
dient daartoe bij alle uitingen jegens derden onderstaand logo te
worden gebruikt. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de coöperatie de
voorschriften die voortvloeien uit of krachtens de Wet op het op het
financieel toezicht (Wft), of een in de toekomst daarvoor in de plaats
getreden wettelijke regeling, worden nageleefd en zal jaarlijks erop
toezien dat de aanbieding en/of verhandelbaarheid van
Zonnestroomdelen kan geschieden onder vrijstelling van de
prospectusplicht. In het bijzonder zorgt het bestuur ervoor dat de
Coöperatie in reclame-uitingen en documenten waarin de aanbieding
of toelating van Zonnestroomdelen in het vooruitzicht wordt gesteld,
wordt vermeld dat zij voor het aanbieden van effecten aan het publiek
of het toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen
of functionerende markt niet vergunningplichtig of prospectusplichtig is
ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) en niet onder toezicht
staat van de AFM.
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