
Nieuwe aandelen voor nieuwe projecten

Beste sympathisant,

ZuidtrAnt cvba-so heeft recent een aantal projecten gewonnen!

We doen nu een nieuw openbaar aanbod van aandelen om kapitaal

op te halen voor deze projecten.

Wordt nu coöperant van onze burgercoöperatie en bouw mee aan

een klimaat-neutrale omgeving op een democratische manier! 

Je kan bovendien genieten van een belastingvermindering (onder

voorwaarden).

Draai je mee de knop om? 
Lees verder voor wat meer informatie.

Of ga meteen naar onze website : zuidtrant.be

ZuidtrAnt cvba-so

Burgercoöperatie voor

lokale & duurzame

energieprojecten.
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Het aanbod wordt beperkt tot €160.000. Dit bedrag werd bepaald in functie van een realistische

planning van deze investeringsprojecten die we in de nabije toekomst willen realiseren.

Project “ Zwembad “Den Bessem”, Mortsel: ZuidtrAnt cvba-so heeft de openbare

aanbesteding gewonnen voor het plaatsen  en onderhouden van een installatie met

zonnepanelen met totaal vermogen van 50kWp  bovenop het nieuwe zwembad in opbouw. 

De investering bedraagt ongeveer €80.000 .

Raamovereenkomst met vzw Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten (I.R.O.) - Samen

met 5 andere energie-coöperaties (REScoops) heeft ZuidtrAnt cvba-so één van de vier

percelen van een aanbesteding gewonnen uitgeschreven door de IRO vzw,

namelijk Perceel 4 voor  “Installatie van PV-installaties bij de katholieke instellingen en

vzw’s in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van een duurzaam

energiebeleid.” 

IRO vzw treedt op als opdrachtencentrale voor de katholieke vzw’s/instellingen gelegen in

het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisdommen Antwerpen, Gent en Hasselt.

(https://www.vzwiro.be/ ).  

Dit project gaat meer specifiek over installaties met zonnepanelen voor de scholen van

deze bisdommen.  

In de loop van de volgende maanden worden concrete investeringsprojecten voorgesteld. 

ZuidtrAnt cvba-so onderhandelt met verschillende organisaties, gemeentelijke instanties,

groepen en eigenaars voor de financiering van installaties van zonnepanelen.  

Zodra deze projecten gerealiseerd kunnen worden en openbaar gemaakt kunnen worden,

zullen we dat kenbaar maken op onze website http://zuidtrant.be .

Alle info over dit openbaar aanbod van aandelen vind je in de Informatienota.

Iedereen kan tot tien aandelen van €100 aankopen. Op die manier word je lid van onze burger-

coöperatie.

Tax Shelter 
Als de betaling van je bestelde aandelen op de rekening van ZuidtrAnt cvba-so staat vóór eind

december, dan kan je van een mooie belastingvermindering van 45 euro per aandeel genieten op

basis van het fiscaal attest, dat ZuidtrAnt cvba-so je begin 2018 zal bezorgen. Dit dankzij de “Tax

Shelter” maatregel voor startende ondernemingen (voorwaarden in de informatienota). 

Hou er wel rekening mee dat de transfer tussen banken meerdere dagen kan duren. 

Als de betaling pas in 2018 op onze rekening verschijnt, dan is je belasting-vermindering voor

2019.

Voorrang  
Elke inschrijving wordt behandeld volgens het tijdstip dat ze ons bereikt.  

Van het totale bedrag van €160 000  wordt echter voor de eerste schijf van €80 000  tot eind januari
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2018 voorrang verleend aan de inwoners van Mortsel, Hove, Edegem en Borsbeek (de gemeentes

die participeren in het nieuwe zwembad in Mortsel) om als nieuwe coöperanten toe te treden.

De rest is onmiddellijk beschikbaar voor nieuwe inschrijvingen vanuit andere gemeenten en voor de

bestaande coöperanten.

Lees eerst even de Informatienota.

Heb je de informatienota gelezen? Volg dan de link naar het Online Inschrijvingsformulier waarmee

je jouw gegevens kunt doorgeven.

Met vriendelijke groet 

Het team van ZuidtrAnt cvba-so
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