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Strategie 

•  Non recourse construction/ project 
finance 

•  2 contract strategie met een zeer 
heldere en voor één uitleg vatbare 
interfase matrix 

•  FIDIC Yellow maar inclusief ER 

•  Stap 1: “de-risken” 

•  Stap 2: “super nationals”  
•  Stap 3: “mezzanine” 

•  Stap 4: “commercial Banks” 

•  En permanent met potentieele Equity 
sponsors onderhandelen 

•  Contracting en Financing volledig 
gelijktijdig en in nauwe samenwerking 
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Hoe het begon! 

•  Vanaf zomer 2009 samen met Bard aan 
de Tender gewerkt op basis van “no cure 
no pay” 

•  Voorjaar 2010 winnen de Tender 

•  30% belang in beide projecten 

•  Onze strategie 
•  Unieke locatie 
•  Project financiering 
•  Bewezen en bankable technologie 
•  Betrouwbare en ervaren contractor 

•  Schaduw projectteam 

•  De reacties vanuit de sector 
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En verder ging 

•  Restbudget 

•  In de loop van 2011 werd duidelijk dat 
ik 100% eigenaar moest zien te worden 

•  Contractor was voor mij geen vraag 

•  Studie naar de beste wind turbine 
technologie voor deze site 

•  Studie AC versus DC toepassing 
•  DC +8,5% meer MWhrs 
•  (nog) Niet voldoende in hele systeem 
•  Niet bankable 

•  Start gesprekken Equity- en super 
nationals  

•  De sector 
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Technologie 

•  Conclusie  Siemens WTG 4.0 

•  Motivatie: 
•  12% hogere yield 
•  Bankable leverancier 
•  Mogelijkheid om Equity sponsor te 

worden  

•  Uitdaging o.a. hele vergunningen 
traject als ook design- detail ontwerp 
helemaal opnieuw doen  
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(tussen) Resultaat 

In de basis Bankable opzet. 

Nu nog naar “Startbouw” zien te komen 

En weer “de sector”. 
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Funding 

•  Equity 
•  HVC 
•  SFS 
•  vanOord 
•  NPI 

•  Sept 2010 – July 2013 

•  Mezzanine 
•  PKI 
•  NPI 

•  Aug2013- Dec 2013 

•  Senior debt (2 lagen) 
•  Super nationals 

•  EIB + eca’s 
•  1jr 

•  Commercial Banks 
•  Sept 2013 – March 2014 

•  Het sluiten van deuren/ closen, klaar in 
de loop van Maart 
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Typhoon Offshore 2.0 

•  Direct na FC Gemini verdere stappen 

•  Portfolio approach 

•  Nieuwe aandeelhouder 
•  Develop- Build- Own & Operate 

•  Offshore wind is all about Wind! 

•  Kosten reductie is mogelijk 
•  Offshore wind yes! Maar > 25km 

•  Na 2020 nog verder op zee 
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