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Duizenden Duitse en vermoedelijk ook Nederlandse beleggers

dreigen hun geld te verliezen bij een investering in

windmolenparken.

Dat blijkt uit mededelingen dinsdag van Prokon, een Duitse ontwikkelaar van

hernieuwbare energie, zoals windenergie, biomassa en biobrandstoffen. Het

bedrijf staat op omvallen.

Een fantastisch aanbod

In totaal hebben circa 75.000 beleggers gezamenlijk voor bijna € 1,4 mrd

geïnvesteerd in zogenoemde ‘Genussrechten’ van Prokon, een effectenvorm

zonder stemrecht waarbij in een faillissement de certificaathouder achteraan in

de rij crediteuren staat.

Prokon is een begrip in Duitsland. Overal in de tram, trein, dagbladen en op

internet adverteerde het bedrijf de afgelopen jaren met een op het eerste oog

fantastisch aanbod: verantwoord beleggen in windmolens en biogas tegen een

fraai en verzekerd rendement van 6% tot 8%. Beleggers werd bovendien de
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mogelijkheid geboden om makkelijk uit te stappen met een opzegtermijn van

slechts één maand.

Een enorm liquiditeitsprobleem

Belangenverenigingen voor beleggers waarschuwden al langer dat het een

aanbieding is die vermoedelijk te mooi is om waar te zijn. Prokon kan weliswaar

leunen op een vaste inkomensstroom uit zijn windmolens, maar dat is te weinig

om te voldoen aan het beloofde rendement van ten minste 6%. Toen medio vorig

jaar ook de Stiftung Warentest, de Duitse consumentenbond, zich aansloot bij de

kritiek was het hek van de dam en stortte het Prokon-systeem in.

In plaats van een constante aanwas van nieuw vermogen begonnen beleggers

hun Genussrechten te verkopen. Prokon zit daardoor met een enorm

liquiditeitsprobleem, omdat het nieuw geld nodig heeft om aan de oude

renteverplichtingen te voldoen. Dit weekend werd duidelijk hoe ernstig de

situatie is toen Prokon bekendmaakte dat als meer dan 5% van de beleggers zijn

geld terugtrekt het bedrijf failliet is.

50% verlies voorzien

Volgens Jürgen Kurz van de Duitse belangenvereniging voor beleggers DSW is

daarmee het doek zo goed als gevallen. Prokon maakte dinsdag zelf bekend dat

inmiddels 13% van de klanten heeft aangegeven zijn geld terug te willen hebben.

Prokon roept die beleggers op hun mening te herzien.

Kurz denkt dat dit een zinloos appel zal blijken. Verkopen heeft echter ook geen

zin meer. Wie nu nog in het bedrijf zit heeft pech en verliest vermoedelijk een

groot deel van zijn inleg.

Voorzitter Daniel Bauer van de effectenvereniging SdK schat het verlies in op

ongeveer 50%. Hij gaat ervan uit dat de beleggingen (in 314 windparken in Polen

en Duitsland, een biodieselfabriek, een palletproducent en Roemeense bosgrond)

ongeveer € 800 mln waard zijn, te weinig dus om beleggers hun € 1,4 mrd terug

te betalen.

Toezicht in Duitsland

Bij het afbetalen van schulden komen de Genussrechten bovendien pas helemaal

als laatste aan de beurt. Bankkredieten moeten bijvoorbeeld eerst worden

afbetaald.

Voor Kurz is het geval Prokon opnieuw een bewijs hoe slecht het gesteld is met

het toezicht in Duitsland. Vooral bij groene beleggingen, die de laatste jaren zeer

populair zijn, wordt veel gebruikgemaakt van Genussrechten en andere

alternatieve beleggingsvormen uit het ‘grijze circuit’, effecten buiten de beurs

om. Prokon is niet het eerste bedrijf waarbij geld verloren ging. Eerder was dat

bijvoorbeeld ook het geval bij het zonne-energiebedrijf Q-Cells.

Het instapniveau

De Duitse toezichthouder Bafin zegt in een reactie dat het bij Genussrechten,
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maar bijvoorbeeld ook bij participaties in vastgoed- of scheeps-cv’s alleen toetst

of er een prospectus is en of daar alle relevante gegevens in staan. ‘Wat we niet

doen, is checken of wat er in het prospectus staat ook waar is. Dat is de

verantwoordelijkheid van de belegger zelf’, aldus de Bafin.

In Nederland is dat duidelijk anders: elk bedrijf dat meer dan €  2,5 mln wil

ophalen, valt onder het toezicht van de AFM. De enige echt grote uitzondering is

als een bedrijf het instapniveau voor beleggers verhoogt tot € 100.000. In dat

geval wordt ervan uitgegaan dat alleen professionele beleggers overblijven. Ter

vergelijking: bij Prokon kun je al instappen voor € 100.

De telefoon roodgloeiend

Kurz gaat ervan uit dat ook Nederlandse beleggers in Prokon geïnvesteerd

hebben. Hoeveel durft hij niet te zeggen. ‘Het enige dat ik kan zeggen is dat de

telefoon hier roodgloeiend staat.’


