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Het zeer bijzondere en uitdagende jaar 2020 heeft wereldwijd effect gehad. De zwakke plekken van onze 
economie, zorgstelsels, politieke en sociale organisatie werden pijnlijk duidelijk. Hoe moeilijk dit jaar voor 
iedereen op onze planeet is geweest is niet te beschrijven. Daarom zal deze impactrapportage van 
het Privium Sustainable Impact Fund (PSIF) zich vooral richten op de nieuwe ontwikkelingen in het Fonds 
en het inzicht dat 2020 ons biedt in de noodzaak en mogelijkheden om de impact sector verder te ontwikkelen.

Het goede nieuws uit 2020 is de verdere groei van impactbeleggen. Nieuwe inzichten, wetgeving en 
beleggingsmogelijkheden helpen steeds meer beleggers hun weg te vinden binnen de beleggingscategorie en hun 
investeringen te matchen aan hun eigen impactdoelen. De Sustainable Development Goals (SDGs), de wereldwijde 
doelstellingen van de Verenigde Naties worden hierbij een steeds belangrijkere leidraad. Ook PSIF gebruikt 
de SDGs om de behaalde impact inzichtelijk te maken.

Het Privium Sustainable Impact Fund is een Fonds van beleggingsfondsen. Dit betekent dat het Fonds belegt in andere 
fondsen welke leningen verstrekken aan lokale banken en andere instellingen. Deze bedienen vervolgens de 
uiteindelijke leningnemers. Via de onderliggende fondsen ontvangt het Fonds de impact data waarop deze rapportage 
is gebaseerd. Tenzij anders vermeld hebben de resultaten betrekking op het daadwerkelijke belang van het Fonds in 
de onderliggende fondsen.

Dit is de jaarlijkse impactrapportage van PSIF. Aan de hand van de SDGs en met behulp van case studies worden de 
ontwikkelingen binnen het Fonds en de behaalde impact inzichtelijk gemaakt.

SFDR vraagt transparantie van duurzame 
fondsen

Het Europese Green Deal actieplan zal de komende jaren 
bijdragen aan een duurzaam economisch herstel uit de 
coronacrisis. Hoe meer investeerders kiezen voor impact, hoe 
sneller deze doelen bereikt worden. Door de financiële 
sector verplichten transparanter te zijn over hun duurzame 
beleggingen, kunnen investeerders een betere keuze maken. 

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) die in 
2021 van kracht is geworden, stelt een algemene definitie 
vast voor duurzaam beleggen.  Alle Europese fondsen 
moeten hierover gaan rapporteren. Daarmee wordt het snel 
duidelijk welke duurzame beleggingsstijlen worden 
toegepast. 

De SFDR brengt welkom inzicht voor duurzame investeerders 
op alle niveaus. Voor PSIF zal het de impact analyse van de 
onderliggende fondsen uitgebreider maken terwijl 
investeerders in PSIF en andere impactfondsen meer 
informatie krijgen over hun beleggingen.

PSIF is geclassificeerd als ‘artikel 9 fonds’ onder de SFDR. 
Meer SFDR gerelateerde informatie is te vinden op de 
website van het Fonds.

CO2 gelijk aan de uitstoot van 
60.149 auto’s vermeden

1728 studieleningen
96.182 woningen
duurzame stroom

Overzicht impactresultaten 2020

Foto door Akshaya Patra Foundation via Pixabay

96.854 
ondernemers gefinancierd

https://www.psif.nl/
https://pixabay.com/users/akshayapatra-195187/
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Hernieuwbare energieOnderwijsMicrofinanciering

De impactthema’s:
Elk van de thema’s waar het Privium Sustainable Impact Fund actief is, draagt bij aan een aantal SDGs. Welke SDGs

bij welk thema passen wordt bepaald aan de hand van de definities van de VN. Per SDG wordt de impact van het 

Fonds gemeten met behulp van een aantal impact indicatoren. Bij het selecteren van deze indicatoren sluit het Fonds 

zoveel mogelijk aan bij de rapportages van de onderliggende fondsen, de leidraad gepubliceerd door de VN en het 

werk van het Platform voor Duurzame Financiering onder leiding van de Nederlandsche Bank. 

Voor de invulling van de indicatoren maakt het Fonds gebruik van informatie van de onderliggende fondsen. Zo wordt 

binnen het segment onderwijs door de fondsen bijgehouden hoeveel procent van de studenten uit landen met een laag 

bruto nationaal product komt. Door bij het verstrekken van studentenleningen in het bijzonder aandacht te besteden 

aan studenten uit opkomende landen wordt SDG 10: Ongelijkheid verminderen ondersteund. Waar de 

rapportagedatum van een fonds afwijkt wordt gewerkt met de meest actuele data. 

Het deel van de impact van de onderliggende fondsen wat direct toe te schrijven is aan de investering van het Privium 

Sustainable Impact Fund telt mee in de score op de betreffende impact indicator. Een overzicht van het 

impactmetingsproces staat op de laatste pagina van het rapport.

Percentage 
vrouwelijke lening 
nemers

Totaal aantal 
microkredieten 
verstrekt

Percentage lening 
nemers op het 
platteland

Impact indicator

Hoeveelheid 
hernieuwbare 
energie opgewekt

Hoeveelheid 
hernieuwbare 
opwekkings-
capaciteit 

CO2 uitstoot 
vermeden

Impact indicator

Aantal 
studentenleningen 
verstrekt

Percentage 
studenten in 
opkomende landen

Impact indicator

Financiële inclusie

Om mee te kunnen groeien 
met de ontwikkelende 
economie in een land, 
moeten mensen toegang 
hebben tot financiële 
diensten. Wereldwijd 
behoren mensen zonder 
toegang tot de financiële 
sector tot de armsten, 
jongsten en slechtst 
ontwikkelden in hun land. 

Percentage 
vrouwelijke lening 
nemers

Totaal aantal 
ondernemers 
gefinancierd

Percentage lening 
nemers op het 
platteland

Impact indicator

Zowel voor persoonlijke 
ontwikkeling als voor de 
ontwikkeling van een land is 
goed onderwijs een 
basisvoorwaarde. Dit gaat 
verder dan leren lezen en 
schrijven. Hoogwaardig 
onderwijs opent de route 
naar lokale groei, 
ondernemerschap en 
toekomstig leiderschap.

Aantal studieleningen

Percentage studenten 
in opkomende landen

Impact indicator

Onderwijs Duurzame energie

Hoeveelheid 
duurzame energie 
opgewekt

Hoeveelheid 
duurzame 
opwekkings-of 
opslagcapaciteit

CO2 uitstoot 
vermeden

Impact indicator

De overstap van fossiele 
naar duurzame energie is in 
volle gang. Maar toch komt 
pas een klein deel van de 
wereldwijde energieproductie 
van duurzame bronnen. Er 
moet nog veel geïnvesteerd 
worden voordat fossiele 
energieopwekking volledig 
uitgefaseerd is.
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Impact-ontwikkelingen 2020

ABN AMRO Symbiotics EM 
Debt Fund

Het Fonds heeft een nieuw 
financiële inclusiefonds 
opgenomen. Micro-
financieringsexpert Symbiotics 
lanceerde deze samen met 
ABN AMRO in 2020.

Efficiëntie en infrastructuur 
Nieuwe hernieuwbare 
energiefondsen richten zich op 
energiebesparing en 
efficiëntie. Vergroening van 
bestaande infrastructuur en 
aanpassing van het energienet 
geeft hernieuwbare energie 
meer mogelijkheden.

COVID-19 en impact

De pandemie heeft, zeker in 
opkomende landen, zijn
weerslag gehad. Maar uit
deze uitdaging ontstaan ook
kansen.

Fondsvermogen EUR 500 
miljoen

Dankzij de groeiende
aandacht voor impact en het 
vertouwen van onze
investeerders groeide het 
fondsvermogen naar EUR 500 
miljoen. Meer schaalgrootte
betekent meer impact.

Dankzij het groeiende fondsvermogen heeft het Fonds heeft dit jaar weer een aantal bijzondere en innovatieve 

investeringen kunnen opnemen in de portefeuille. De samenwerking met gerenommeerde impact financier Symbiotics 

zorgde voor de lancering van een nieuw financiële inclusiefonds. Daarnaast hadden meerdere hernieuwbare 

energiefondsen een succesvolle beursgang aan het einde van het jaar waardoor het Fonds nu ook investeert in de VS 

en in batterij-opslag, energie-efficiëntie en energie infrastructuur. 
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Financiële Inclusie 
impactresultaat 2020

Vrouwelijke lening-
nemers

Ondernemers 
gefinancierd

Leningnemers op 
het platteland

Volgens onderzoek van de Wereldbank is 56% van de volwassenen zonder 

bankrekening vrouw en 59% van deze vrouwen is niet actief op de arbeidsmarkt. 

Dit terwijl vrouwelijke ondernemers een verbindende factor zijn in hun gemeenschap. 

De onderliggende fondsen die actief zijn in het segment Financiële Inclusie 

verstrekten 70% van hun leningen aan vrouwen. 

Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. 

Kleine ondernemers creëren werkgelegenheid en ondersteunen de economische 

ontwikkeling van hun gemeenschap. In opkomende landen zorgen zij voor 7 van de 

10 banen en 40% van het nationale inkomen. Maar deze ondernemers komen vaak 

moeilijk aan financiering. Er zijn naar schatting zo’n 65 miljoen middelgrote en kleine 

bedrijven in opkomende landen die onvoldoende kapitaal hebben om te kunnen 

groeien. Met de investeringen van het Fonds verstrekten de onderliggende fondsen 

kredieten aan 96.854 ondernemers in opkomende landen.

Doel 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige 

en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

De economische ontwikkeling in opkomende landen gaat meestal niet gelijkmatig. 

Stedelijke gebieden of regio's met specifieke economische voordelen ontwikkelen 

zich sneller dan het platteland. Hierdoor kunnen grote welvaartsverschillen ontstaan. 

57% van de verstrekte leningen door onderliggende fondsen die actief zijn in het 

segment Financiële Inclusie zijn gegeven aan leningnemers op het platteland. 

Doel 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

70%

57%

96.854
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Financiële Inclusie 

Case study: ABN AMRO Symbiotics 
Emerging Markets Debt Fund

Symbiotics is een van de grootste beheerders van 

impactleningen ter wereld en is actief in meer dan 85 

opkomende landen. In samenwerking met ABN AMRO 

is in 2020 het Emerging Markets Debt Fund opgericht 

om meerdere problemen in opkomende landen aan te 

pakken door middel van leningen aan kleine 

ondernemers en mensen aan de onderkant van de 

economische piramide.

Tijdens zijn meer dan 15 jaar ervaring op de markt voor 

impactleningen heeft Symbiotics een sterke infrastructuur 

van lokale experts opgebouwd. Zo kunnen snel kansen 

worden herkend om impactkapitaal in te zetten en kleine 

ondernemers te ondersteunen door middel van coaching, 

ontwikkelingsprogramma's en netwerkmiddelen.

Onlangs is Symbiotics verder gegaan dan 

microfinanciering om ook andere uitdagingen aan te 

pakken waarmee opkomende markten worden 

geconfronteerd. Het ABN AMRO Symbiotics Emerging 

Markets Debt Fund streeft er daarom naar om impact te 

genereren in meerdere SDG's, afgezien van de SDG's 

die doorgaans worden geassocieerd met financiële 

inclusie. Hierbij valt te denken aan armoedebestrijding 

(SDG 1), onderwijs (SDG 4) en klimaatactie (SDG 13).

Symbiotics hanteert een innovatieve drievoudige 

benadering bij het selecteren van een 

ontwikkelingsfinancieringsinstelling (DFI) of -project om 

een lening aan te verstrekken: 1. Symbiotics ’duurzame 

financieringsprincipes (milieu-, sociale en 

bestuursclassificaties) worden toegepast en er wordt een 

grondige analyse uitgevoerd om negatieve effecten te 

vermijden of beperken;

2. Symbiotics’ Impact Investing Principles worden 

toegepast. De verwachte impactresultaten worden in 

kaart gebracht aan de hand van de Sustainable 

Development Goals en er wordt een intentionaliteitsstudie 

uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de financiering 

echt impact genereert;

3. Financiële Inclusieprincipes worden toegepast om 

ervoor te zorgen dat de financiering mensen aan de 

onderkant van de economische piramide bereikt en 

daarmee aansluit bij de investeringsdoelstellingen van 

Symbiotics.

Sinds de opname in de PSIF-portefeuille in april 2020 

hebben de DFI's en projecten waarin het fonds heeft 

geïnvesteerd al leningen verstrekt aan 14.327 micro-, 

kleine en middelgrote ondernemers en particuliere 

klanten, waarvan 45% vrouwen en 40% van de leningen 

op het platteland.
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Onderwijs 
impactresultaat 2019

Toegang tot betaalbaar en goed onderwijs is een voorwaarde om mee te kunnen 

doen in de economie en een onmisbare schakel in de economische ontwikkeling in een 

land. Wereldwijd gaan zo’n 263 miljoen kinderen en jongeren, een op de vijf, niet 

naar school. Met de investeringen van het Fonds zijn meer dan 1380 studieleningen 

verstrekt.

Doel 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs en bevorder levenslang 

leren voor iedereen. 

Gebrek aan onderwijs draagt bij aan het in stand houden en zelfs vergroten van 

economische en sociale ongelijkheden. In opkomende landen is onderwijs vaak niet 

beschikbaar of niet betaalbaar voor grote delen van de bevolking. Door met name 

aan studenten in deze landen leningen te verstrekken kunnen ongelijkheden worden 

teruggedrongen. 92% van de studieleningen die via de onderliggende fondsen zijn 

verstrekt gingen naar studenten uit ontwikkelende landen.1

Doel 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Studieleningen

Studenten uit 
ontwikkelende 
landen

1728

92%

1) Met ontwikkelende landen worden landen bedoeld die door de Wereldbank worden geclassificeerd als ‘non high-income economies’
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Case study: Investeren met impact na 
COVID-19

Het coronavirus zette in 2020 de wereld op zijn kop. 
Zo ook de wereld van het impactbeleggen. De 
lockdowns maakten het onderzoeken van nieuwe 
investeringsprojecten lastig en zette druk op de 
inkomsten van microfinancieringsbanken. 
Economische onzekerheid maakte het voor 
schoolverlaters lastig om hun studieleningen te betalen 
en de lagere energieconsumptie zorgde voor 
onzekerheid bij hernieuwbare energieprojecten.

Al met al is de impact investeringssector uiteindelijk goed 
het jaar door gekomen. Faillissementen bij 
microfinancieringsbanken bleven uit en de eerste signalen 
van herstel zijn alweer zichtbaar. 

Middels uitstel van rentebetalingen zijn ook de meeste 
studenten goed door de Coronacrisis heen gekomen. 

De ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten is 
weer terug op stoom en initiatieven buiten de 
gebruikelijke zonne-en windparken krijgen meer 
aandacht dankzij de lagere gevoeligheid voor 
energieprijzen interessante rendementen en oplossingen 
voor de versnelling van de energietransitie.

Op het gebied van beleidsontwikkeling heeft de 
Coronacrisis het belang van crisisplanning weer 
onderstreept. Niet alleen op het gebied van gezondheid, 
maar zeker ook voor klimaatverandering is er weer meer 
aandacht voor de uitdagingen die ons nog wachten. 
Overheden wereldwijd grijpen de komende economische 
herstelwerkzaamheden aan om duurzamere keuzes te 
maken.

Geholpen door lockdowns en beperkte 
bewegingsvrijheid hebben ook consumenten duurzame 
oplossingen ontdekt. Zo is thuiswerken de standaard 
geworden en zagen de fiets en de vakantie in eigen 
land een aanzienlijke stijging in populariteit. Dit was 
positief voor de uitstoot van CO2 welke volgens 
schattingen in 2020 6% lager was dan een jaar eerder.

Het effect van duurzame alternatieven voor onze 
gebruikelijke consumptiepatronen en activiteiten is 
wereldwijd duidelijk geworden. Net als de realisatie dat 
er voldoende mogelijkheden zijn om onze negatieve 
impact om te buigen naar positieve effecten. Dit zal zich 
vertalen in meer investeringsmogelijkheden, 
ondersteuning van overheden en interesse vanuit het 
bedrijfsleven en aandacht van consumenten voor de 
impactsector.
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Hernieuwbare energie 
impactresultaat 2019

Om op een verantwoorde manier aan onze energievraag te kunnen blijven voldoen 

is meer schone energie nodig. De onderliggende fondsen wekten ruim 262.500 

MWh aan duurzame energie op die toe te schrijven was aan de investeringen van 

het Fonds. Op basis van het gemiddelde Nederlandse elektriciteitsverbruik1 is dit 

gelijk aan het jaarverbruik van ruim 96.182 woningen. Hiermee draagt het fonds bij 

aan SDG 7: Betaalbare en duurzame energie.

Doel 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen. 

Duurzame energie 
opgewekt

Duurzame 
opwekkings-en 
opslag capaciteit

CO2 uitstoot 
vermeden

Hoe meer CO2 uitstoot vermeden kan worden, hoe meer dit bijdraagt aan de 

beperking van de effecten van klimaatverandering. De onderliggende investeringen 

van het Fonds bepalen op basis van de energiemix in de regio waar zij actief zijn 

hoeveel ton CO2 uitstoot vermeden is dankzij hun duurzame energieopwekking. Ruim 

114.400 ton hiervan was dit jaar toe te schrijven aan de investeringen van het 

Fonds. Op basis van de jaarlijkse uitstoot van personenauto’s op de Nederlandse 

wegen2, staat dit gelijk aan 60.149 auto’s. 

Doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

De uitfasering van fossiele energie vraagt investeringen in duurzame 

opwekkingscapaciteit, nieuwe technologie en energie-infrastructuur. Om onze 

energievoorziening toekomstbestendig, duurzamer en schoner te maken moet de 

hoeveelheid duurzame energie-opwekkings-en opslagcapaciteit uitgebreid worden. 

177 MW van de duurzame opwekkingscapacitieit van de onderliggende 

investeringen is toe te schrijven aan het Fonds.

Doel 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame 

industrialisering en stimuleer innovatie. 

262.500
MWh

177
MW

114.400
ton

1, 2)     CBS 2018
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Hernieuwbare energie 

Case study: Foresight Solar 
Foundation – Verbreding van de 
impact

De in het VK gevestigde Foresight Group beheert het 

Foresight Solar Fund, dat sinds 2019 deel uitmaakt van 

de PSIF-portefeuille. Het fonds ontwikkelde en 

exploiteerde in 2020 zo’n 994 MW aan zonne-

energiebronnen in het VK, Australië en Spanje, 

waarmee 749.000 ton CO2 werd vermeden. De Groep 

heeft 5% van zijn jaarlijkse bedrijfswinsten toegezegd 

aan de NextEnergy Foundation, die als doelstelling 

heeft om energie uit hernieuwbare energiebronnen te 

leveren aan achtergestelde regio’s, en lokale 

gemeenschappen waarin de Groep aanwezig is te 

ondersteunen.

Een gebrek aan toegang tot energie vormt een ernstige 

belemmering voor de voortgang van alle SDG's. Zorg-

en onderwijsinstellingen hebben moeite om te 

functioneren, financiële diensten bereiken klanten niet, 

communicatie-infrastructuur en bedrijven kunnen niet 

functioneren.

De expertise van de Foresight Group op het gebied van 

het leveren van hernieuwbare elektriciteit stelt de 

Foresight Foundation in staat om haar inspanningen te 

richten op het verbeteren van de toegang tot 

hernieuwbare energie in achtergestelde regio's, en om 

deze ambitie te combineren met onderwijs, 

gezondheidszorg en een bredere infrastructuur voor 

hernieuwbare energie.

Een van de projecten is Empower Malawi, dat tot doel 

heeft verlichtingssystemen op zonne-energie te installeren 

op elke basisschool in een van de landelijke noordelijke 

regio's van Malawi. Elk nieuw geïnstalleerd systeem zorgt 

voor meer studie-uren en helpt kinderen de middelbare 

school te bereiken, waardoor meerdere impactdoelen 

worden gecombineerd.

Interne selectie en monitoring van projecten en 

ondersteuning van de Foresight Group maken mogelijk 

om snel op crises te reageren. In 2020 werkte de 

Foundation samen met haar bestaande partners in Sub-

Sahara Afrika om nauwkeurige COVID-19 

gezondheidsinformatie te verspreiden en lokale Britse 

liefdadigheidsinstellingen te steunen die reageren op de 

toename van voedselarmoede als neveneffect van 

COVID-19.

In lijn met de focus van Foresight Group op biodiversiteit 

rond haar zonnecentrales, heeft de Foundation ook haar 

impact op dit gebied vergroot. Hiervoor werkt de 

stichting samen met Istituto Oikos, een organisatie die 

betrokken is bij programma's voor bodem-, water-en

bosbeheer, duurzame landbouw en duurzaam gebruik 

van hulpbronnen.

Een van de nieuwste projecten van de Foundation 

combineert eerdere activiteiten op het gebied van 

voedselzekerheid en onderwijs. In samenwerking met de 

Akshaya Patra Foundation in India worden 1,2 miljoen 

voedzame maaltijden per dag verstrekt aan 

basisschoolkinderen. 

Foto en tekst 

met dank aan 

de Foresight 

Solar 

Foundation en 

Akshaya Patra

Foundation
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Over ons
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse 
aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative 
Investment Fund Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment 
Fund Manager-richtlijn en staat onder toezicht

van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en 
De Nederlandsche Bank. (www.dnb.nl) Privium bestaat uit een team 
van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium samen 
met een groot aantal gerenommeerde partijen.

Contact

Mark Baak Director Kevin Pijper Investment Analyst

Telefoon: +31 20 46 26 644 Telefoon: +31 20 46 26 644

Email: mbaak@priviumfund.com Email: kpijper@priviumfund.com

Disclaimer
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als 
beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative
Investment Fund Manager Directive (‘AIFMD’ ). Het Fonds en de 
Beheerder, Privium, zijn beiden opgenomen in het register dat wordt
gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) 
(www.afm.nl). Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële

Beleggersinformatie (‘EBI’). Het prospectus van het Fonds is te 
downloaden via www.priviumfund.com/funds. De waarde van elk
beleggingsproduct is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële 
markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kerngegevens

Beheer vergoeding 0,30% per jaar Administrateur Circle Investments Support Services B.V.

Minimum investering EUR 100,- Custodian ABN AMRO Clearing Bank N.V.

Start datum fonds 1 augustus 2014 Depositary Darwin Depositary Services B.V.

Fondsbeheerder Privium Fund Management B.V. Accountant EY - Ernst & Young LLP

Adviseur/ Delegate ABN Amro Investment Solutions Juridisch & fiscaal Van Campen Liem

Referentie index Euribor + 2% per jaar In- en uitschrijving Maandelijks per de laatste dag

Valuta EUR Sluiting inschrijving Voor de 25e dag van de voorgaande maand

ISIN code NL0010763587 Sluiting uitschrijving

Website www.priviumfund.com/funds

Eén maand voor laatste werkdag van 

huidige maand.

Het impactrapportageproces

Bepaal welke Sustainable Development  

Goals passen bij de segmenten waar het 

Fonds in investeert

De VN geeft bij elke SDG een duidelijke definitie 

en relevante subdoelen. De definities staan vermeld 

op de betreffende resultaatpagina van het thema.

Selecteer indicatoren om de impact op 

iedere SDG te meten

Aan de hand van de richtlijnen van de VN en van 

het Platform Duurzame Financiering is bij iedere 

SDG een duidelijke en meetbare indicator 

geselecteerd. 

Bepaal het belang van het Fonds in iedere 

onderliggende investering                                     

Om de behaalde impact zo zuiver mogelijk te 

kunnen toewijzen wordt de impact van een 

onderliggend fonds meegeteld voor het belang van 

het Fonds hierin.    

Verzamel van de onderliggende fondsen 

de benodigde indicatoren

De onderliggende fondsen rapporteren hun score 

op de relevante indicatoren aan het Fonds. Waar 

rapportagemomenten afwijken wordt gewerkt met 

de meest actuele indicatoren.

Bepaal het totaalresultaat van het Fonds 

De ontvangen indicatoren worden naar rato bij 

elkaar opgeteld om tot het totaalresultaat van het 

Fonds op de verschillende indicatoren te komen.

Bereken de aanvullende indicatoren :         

‘aantal huishoudens duurzame stroom’ 

en‘CO2 uitstoot aantal auto’s bespaard’ 

De aanvullende indicatoren zijn gebaseerd op het 

resultaat van het Fonds op SDG 7 en 13. Deze zijn 

te vinden op de betreffende themapagina. 

Kerngegevens

Beheer vergoeding 0,30% per jaar Administrateur Circle Investments Support Services B.V.

Minimum investering EUR 100,- Custodian ABN AMRO Clearing Bank N.V.

Start datum fonds 1 augustus 2014 Depositary Darwin Depositary Services B.V.

Fondsbeheerder Privium Fund Management B.V. Accountant EY - Ernst & Young LLP

Adviseur/ Delegate ABN Amro Investment Solutions Juridisch & fiscaal Van Campen Liem

Referentie index Euribor + 2% per jaar In- en uitschrijving Maandelijks per de laatste dag

Valuta EUR Sluiting inschrijving Voor de 25e dag van de voorgaande maand

ISIN code NL0010763587 Sluiting uitschrijving Eén maand voor laatste werkdag van huidige 
maand.Website www.psif.nl
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Mark Baak Director Kevin Pijper Investment Analyst

Telefoon: +31 20 46 26 644 Telefoon: +31 20 46 26 644

Email: mbaak@priviumfund.com Email: kpijper@priviumfund.com
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