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TRIODOS GROENFONDS en ROOFTOP ENERGY
TEKENEN FINANCIERINGSFACILITEIT VOOR ZONNE-ENERGIE
Zeist en Waddinxveen, 30 augustus 2012. Triodos Groenfonds en Rooftop Energy hebben vandaag
een nieuwe financieringsfaciliteit getekend.
Deze faciliteit zal door Rooftop Energy worden gebruikt om ca 3,5 megawatt aan nieuwe
zonnecentrales in Nederland te realiseren.
Rooftop Energy is een leverancier van 100% duurzame zonnestroom. Deze stroom wordt
rechtstreeks geleverd aan haar klanten door middel van decentraal opgewekte stroom.
Zonnecentrales worden door Rooftop Energy voor eigen rekening op het dak van de klant geplaatst.
Rooftop Energy verzorgt daarbij niet alleen de investering maar neemt ook de exploitatie en het
beheer voor zijn rekening.
De grootste drempel voor een grootscheepse overstap naar duurzame energie lijkt hiermee te zijn
weggenomen. Deze wijze van stroomleverantie, waarbij de klant alleen de opgewekte stroom
afneemt tegen prijzen die concurreren met de huidige energietarieven, is een noviteit in Nederland.
Na de start eerder dit jaar zijn inmiddels een aantal zonnecentrales in werking.
Door de financieringsovereenkomst die vandaag is getekend wordt het mogelijk gemaakt een groot
aantal nieuwe zonnecentrales te realiseren waardoor kan worden voldaan aan de groeiende vraag in
de markt.
Leendert Florusse, directeur Rooftop Energy: “Bij veel bedrijven en instanties is er een sterke drang
om hun CO₂-afdruk (footprint) te verminderen. Ook maken klanten zich in toenemende mate zorgen
over de verwachte kostenontwikkeling van stroom. De hoge investering en alle rompslomp
eromheen weerhielden vele bedrijven en instanties echter om de werkelijke stap te nemen. Wij
geloven er sterk in dat de toekomst vooral ligt in decentrale opwekking van energie. Daar willen wij
met ons concept een bijdrage aan leveren. Wij nemen hier voor onze klanten niet alleen een aantal
drempels weg, we bieden ze ook een oplossing voor kostenzekerheid in een periode waarin
energieprijzen alleen maar verder stijgen. De interesse is groot en de eerste contracten zijn inmiddels
binnen. Met deze nieuwe faciliteit worden wij in staat gesteld het aantal projecten een forse impuls
te geven”.
Marius Groenenberg, Triodos Groenfonds: “ Rooftop Energy heeft een model ontwikkeld waarbij
klanten de overstap kunnen maken naar echt duurzaam opgewekte energie tegen concurrerende
prijzen. Wij hebben het vertrouwen dat wij hiermee samen met Rooftop Energy een belangrijke stap
zetten naar de verdere verduurzaming van de energieopwekking in Nederland. Deze financiering
vormt daarmee een mooie aanvulling op onze bestaande portefeuille.”
De financiering werd begeleid door Libertus Energy Finance.
Raymond Steenvoorden, directeur Libertus: “Grootschalige financiering van zonne-energie projecten
in Nederland is nog beperkt. Daarnaast hebben we te maken met beperktere beschikbaarheid van

kredieten. Toch blijkt het goed mogelijk te zijn als professionele partijen de wil hebben. Wij zijn er
trots op dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan de totstandkoming van deze faciliteit”.
Over Triodos Groenfonds
Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland en wordt beheerd door
Triodos Investment Management, 100% dochter van Triodos Bank. Het fonds heeft een belegd
vermogen van ongeveer €460 mln en belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene
projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt
zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam
bouwen. Triodos Groenfonds heeft de status van maatschappelijke beleggingsinstelling onder de
Regeling Groenprojecten. Deze regeling maakt het mogelijk dat particuliere investeerders onder
aantrekkelijke fiscale voorwaarden investeren in projecten die de ontwikkeling en het behoud van
natuur, milieu en bos stimuleren. Tenminste 70% van het fondsvermogen wordt belegd in projecten
die door de overheid zijn erkend als groen en die ook voldoen aan de duurzame beleggingscriteria
van Triodos Bank.
Over Rooftop Energy
Rooftop Energy is een leverancier van zonnestroom. Het bedrijf voorziet haar klanten van duurzame
en decentraal opgewekte energie door middel van de aanleg, beheer en exploitatie van eigen
zonnecentrales in Nederland.
Rooftop Energy opereert volledig onafhankelijk van leveranciers van installaties of
energieproducenten (www.rooftopenergy.nl).
Over Libertus Energy Finance
Libertus Energy Finance structureert en arrangeert financiering voor duurzame energy projecten.
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