
Privium Sustainable 
Impact Fund

Maandbericht

31 mei 2021 NAV per aandeel EUR 108,73 Fondsvermogen EUR 583.672.117 Rendement 1M: 0,6% (0,7% YTD)

Rendement 1M 3M YTD 1Y 3Y Rend. p.j. Vanaf start

PSIF1 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 5,6% 2,6% 18,9%

Referentie index 2 0,1% 0,4% 0,6% 1,5% 6,5% 3,2% 24,0%
1) Dit is een combinatie van het rendement van PSAF (tot 31 december 2018) en PSIF (vanaf 1 januari 2019)

2) PSAF hanteerde een benchmark. Het PSIF heeft geen benchmark. Ter informatie wordt een referentie index gehanteerd.
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Financiële Inclusie

Duurzame energie

Onderwijs

Cash

*Beschikbare data vier kwartalen tot en met Q1 2021

CO2 gelijk aan de uitstoot van 
53.745 auto’s vermeden

1901 studieleningen Duurzame energie gelijk aan het 
verbruik van 95.245 huishoudens

Overzicht impactresultaten Q1 2021*

98.150 
ondernemers gefinancierd

Koersen – rendement

Het rendement van het Privium Sustainable Impact Fund (PSIF) is deze maand met
een stijging van 0,6% hoger dan het rendement van de vergelijkingsmaatstaf

(+0,1%). Deze vergelijkingsmaatstaf is de waardeverandering van de interbancaire
rente met een opslag van 2%. Positieve bijdragen van de duurzame
energiefondsen en financiële inclusiefondsen zorgden voor het goede resultaat.

Duurzame energie fondsen – winst en nieuwe
toevoeging

Terwijl alle fondsen voor energie-efficiëntie en energieopslag positief

presteerden, daalden de koersen van sommige wind- en zonne-energiefondsen,
met name Greencoat Renewables, Greencoat UK Wind en Downing Renewable &
Infrastructure. Hoewel de onderliggende prestaties van deze fondsen in lijn zijn

met de verwachtingen, worden de fondsen verhandeld tegen een hoge premie
ten opzichte van hun intrinsieke waarde, en de prijsdaling moet eerder worden
gezien als een aanpassing aan meer normale/lagere premies.

PSIF heeft de afgelopen kwartalen gewerkt aan het diversifiëren van de
investeringen binnen het thema duurzame energie door meer fondsen voor
energie-efficiëntie en energieopslag op te nemen. Om deze strategie voort te

zetten, belegde PSIF aan het einde van de maand EUR 7,2 miljoen bij de
aandelenemissie van Aquila Energy Efficiency Trust. Het fonds heeft GBP 100
miljoen aan kapitaal opgehaald en zal zich richten op projecten zoals zonne-

energie op daken, slimme meters en verlichting, en heeft een verwacht
rendement op lange termijn van 7,5-9,5% per jaar.

De belegging van PSIF in Gresham House Energy Storage is verhoogd deze maand.

Terwijl de inkomsten voor producenten van zonne- en windenergie een functie
zijn van de stroomprijzen, zijn de inkomsten uit energieopslag een functie van het
verschil in stroomprijzen gedurende de dagen - ze kopen stroom wanneer het

goedkoop is en verkopen wanneer het duur is. Dit maakt het een interessante
toevoeging vanuit een portefeuilleperspectief, en we verwachten dat de interesse
voor beleggingen in energieopslag verder zal groeien in de komende jaren.

Voor de uitbreiding van schone energieopwekking is energieopslag cruciaal.
Aangezien zonne- en windenergie gedurende de dag ongelijkmatig stroom

opwekken, wordt het elektriciteitsnet instabiel naarmate er meer van dergelijke
energiebronnen zijn aangesloten, en kunnen producenten gedwongen worden

tijdelijk te stoppen om de balans te behouden. Omgekeerd, op momenten dat
duurzame bronnen een lage productie hebben, zoals 's avonds, vult fossiele
energie het gat. Batterijopslag kan de stroomvoorziening uit duurzame

energiebronnen egaliseren, waardoor duurzame energie efficiënter kan worden
opgevangen en gebruikt.

Financiële Inclusie – toevoeging aan FMO Privium
Impact Fund

PSIF belegde nog eens EUR 5 miljoen in FMO Privium Impact Fund (FPIF) om het
evenwicht te bewaren tussen duurzame energiefondsen en financiële inclusie, en

om de algemene risicokenmerken van de portefeuille te behouden. Terwijl
Triodos Microfinance en ABN AMRO Symbiotics deze maand stabiel bleven,
stegen FPIF en BlueOrchard. Hoewel Covid-19 een ongekend effect heeft gehad

op met name ontwikkelingslanden, lijken de meeste microfinancierings-
instellingen (MFI's) en hun klanten de situatie goed te doorstaan, deels omdat de
meeste MFI's actief zijn in landelijke gebieden waar het virus zich minder snel

verspreidt. Omdat er minder klanten in gebreke bleven dan verwacht, kon FPIF
deze maand een aantal eerder genomen voorzieningen teruggeven. De financiële
inclusiefondsen verwachten meer te gaan investeren, wat ook te zien is aan de

daling van de cashniveaus in de grotere fondsen, van ongeveer 20-30% in het
najaar tot 15-20% vandaag.

Impactresultaat – Duurzame energiefondsen tijdens
COVID-19

Met 2020 en het ergste van de Covid-pandemie achter ons, hebben de meeste
duurzame energiefondsen de afgelopen weken hun jaarresultaten gerapporteerd.

De fondsen hebben het jaar relatief goed doorstaan. Dit kwam deels doordat
hernieuwbare energie, als lage-kosten producent in vergelijking met fossiele
producenten, de laatste was die werd uitgeschakeld toen de vraag naar energie

en de prijzen daalden. Een andere positieve factor waardoor de fondsen hun
productie konden voortzetten, was hun operationele paraatheid.

In de afgelopen jaren is er een aanzienlijke ontwikkeling geweest op het gebied

van beheer en onderhoud op afstand. Preventieve onderhoudsprogramma’s
bepalen welke modules moeten worden vervangen of onderhouden om
toekomstig uitval te voorkomen en drones worden ingezet om schade op afstand

in te schatten. Hierdoor konden onderhoudsteams zowel efficiënt als veilig
werken tijdens Covid-beperkingen.

De fondsen voor hernieuwbare energie ondersteunden ook de gemeenschappen

waarin ze actief zijn door materialen voor thuisonderwijs, voedsel en energie te
verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en vrijwilligerswerk te
verrichten voor zorginstellingen.

Maandflash PSIF mei 2021
• Maandrendement van 0,6% is hoger dan vergelijkingsmaatstaf
• Duurzame energiefondsen – winst en nieuwe toevoeging
• Financiële inclusie – toevoeging aan FMO
• Impactresultaat – Duurzame energiefondsen tijdens COVID-19 
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Over ons
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse 
aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een beheerder van 
beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel 
toezicht en staat onder toezicht van de AFM (www.afm.nl) en DNB 

(www.dnb.nl). Privium bestaat uit een team van ervaren 
beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium samen met een 
groot aantal gerenommeerde partijen.

Disclaimer
Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De 
informatie in deze presentatie biedt onvoldoende basis voor een 
beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod 
van rechten van deelneming in het Fonds. De waarde van uw beleggingen kan 
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. 
Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van 
beleggingsinstellingen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit 

Financiële Markten (www.afm.nl). Het Fonds en haar beheerder, 
Privium Fund Management B.V., zijn opgenomen in het register dat wordt 
gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. 
Het prospectus van het Fonds en de Essentiële Beleggersinformatie 
zijn te downloaden via de website van de beheerder, www.priviumfund.com. 
De in deze presentatie getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door 
Privium Fund Management B.V. samengesteld. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.
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Historisch Rendement - Privium Sustainable Impact Fund

Rendement 1M: PSIF (LHS) Rendement 1M: PSAF (LHS)

Cum. Rendement PSIF incl. dividenden (RHS) Cum. Rendement Benchmark PSAF (RHS)

Cum. Rendement PSAF incl.  dividenden (RHS) Cum. Rendement Referentie Index PSIF (RHS)

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.psif.nl

Eén maand voor laatste werkdag van 

huidige maand.

Contact

Mark Baak Director Jenny Overman Associate Director

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

Email: mbaak@priviumfund.com Email: joverman@priviumfund.com

Portefeuille overzicht

Naam Weging Naam Weging

Triodos Microfinance Fund 11,7% Aquila European Renewables 2,7%

FMO Privium Impact Fund (Class A) 11,3% John Laing Environmental Assets 2,6%

Blue Orchard Microfinance Fund 10,6% SDCL Energy Efficiency Income Trust 2,5%

ABN AMRO Symbiotics EM Impact Debt 9,8% Gresham House Energy Storage 2,4%

Greencoat UK Wind 6,7% Gore Street Energy Storage Fund 2,1%

The Renewables Infrastructure Group 6,5% VH Sustainable Energy Opportunities 1,8%

Higher Education Notes  4,3% US Solar 1,7%

Foresight Solar 4,3% Triple Point Energy Efficiency 1,2%

NextEnergy Solar 4,2% Aquila Energy Efficiency Trust PLC 1,2%

Greencoat Renewables PLC 3,3% Ecofin US Renewables Infrastructure 1,0%

Bluefield Solar 3,0% Downing Renewables & Infrastructure 0,9%

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
http://www.afm.nl/

