
Privium Sustainable 
Impact Fund

Maandbericht

31 oktober 2021 NAV per aandeel EUR 109,6 Fondsvermogen EUR 628.767.981 Rendement 1M: 1,7% (3,8% YTD)

*Beschikbare data vier kwartalen tot en met Q3 2021
** Toename gerelateerd aan 2020 (Covid jaar) emissiecijfers in de berekening

CO2 gelijk aan de uitstoot van 
84,029 auto’s vermeden**

1187 studieleningen Duurzame energie gelijk aan het 
verbruik van 95.265 huishoudens

Overzicht impactresultaten Q3 2021*

95.194 
ondernemers gefinancierd 43,8%

49,9%

3,7% 2,7%

Portefeuille verdeling

Financiële Inclusie

Duurzame energie

Onderwijs

Cash

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

PSIF
1

1,7% 1,5% 3,8% 3,9% 7,9% 2,8% 22,1%

Referentie index
2

0,1% 0,4% 1,2% 1,4% 2,9% 3,1% 24,7%
1) Dit is een combinatie van het rendement van PSAF (tot 31 december 2018) en PSIF (vanaf 1 januari 2019). De resultaten zijn    
 inclusief dividend.   

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

Koersen – rendement

Privium Sustainable Impact Fund (PSIF) behaalde deze maand 1,7% rendement.
Dit is hoger dan het rendement van 0,1% van de referentie-index. Deze index is de

waardeverandering van de interbancaire rente met een opslag van 2%. Financiële
inclusie boekte opnieuw een stabiele maand met een stijging van 0,2%, terwijl
hernieuwbare energie een uitzonderlijk sterke maand had, een stijging van meer

dan 3%.

Duurzame energiefondsen –Sommigen profiteren van
hogere energieprijzen

Duurzame energiefondsen hebben in oktober uitzonderlijk sterke prijsstijgingen
gekend. Nu de rapporten voor het derde kwartaal binnenstromen, begint de
markt meer inzicht te krijgen wat de invloed is van de huidige onrust op de

energiemarkt op deze fondsen. In wezen zijn er op dit moment drie belangrijke
factoren die de prestaties van Europese duurzame energiefondsen beïnvloeden:
1) hoe groot is de blootstelling aan windopwekking, 2) wordt elektriciteit geleverd

via lange- of korte termijncontracten, en 3) wordt de waarde van de activa door
veranderingen in de vennootschapsbelasting en een langere levensverwachting
beïnvloedt?

De windsnelheden in Europa zijn veel lager uitgevallen dan verwacht, met als
gevolg een lagere stroomproductie. Zo rapporteerde UK Wind een 50% lagere
elektriciteitsproductie dan verwacht, terwijl Greencoat Renewables 38% onder

budget produceerde. De inkomsten van UK Wind werden echter meer dan
gecompenseerd door stijgende stroomprijzen, aangezien een deel van de
inkomsten wordt verkocht door middel van korte termijncontracten. Aan de

andere kant van het spectrum wordt een fonds als Bluefield Solar niet beïnvloed
door windsnelheden, maar profiteert het ook niet wezenlijk van hogere prijzen,
aangezien 88% van de inkomsten tot medio 2022 worden vastgelegd met

subsidies of langetermijncontracten.

Hoewel de kwartaalinkomsten worden beïnvloed door het bovenstaande, wordt
de waarde van de fondsen ook beïnvloed door lange termijn aannames over de

elektriciteitsprijs, belastingtarieven en de levensduur van activa. Bluefield Solar
verlengt bijvoorbeeld de verwachte levensduur van sommige activa tot 40 jaar ten
opzichte van de eerder verwachte 30 jaar, wat de negatieve effecten van hogere

vennootschapsbelastingtarieven in het VK compenseert. Verder was de hoge
investeringsactiviteit in nieuwe landen opvallend deze maand. Greencoat

Renewables breidde haar geografische voetafdruk uit naar Zweden en haalde
tegelijkertijd EUR 165 miljoen op in een nieuwe aandelenemissie om hun
verwachte pijplijn van 300 MW te financieren. Octopus Renewables kocht niet

alleen twee windparkprojecten in Polen, die naar verwachting in de komende 9
maanden operationeel zullen zijn, maar deed ook aanbetalingen voor twee
windparken in Finland. Ecofin US Renewables maakte een eerste stap in

windenergie in Texas.

Financiële Inclusie – Sterke vraag naar financiering

Nu economieën herstellen van de pandemie, neemt ook de behoefte aan

financiering toe. Bijzonder interessant is dat de financiële inclusie fondsen naast
instellingen waarmee ze voor de pandemie een relatie hadden nu ook weer
krediet verstrekken aan nieuwe instellingen. Krediet verstrekken aan nieuwe

instellingen was in het eerste deel van de pandemie met reisbeperkingen in
wezen niet mogelijk, omdat het moeilijk is om de processen, kredietwaardigheid
en uiteindelijk vertrouwen van een instelling te beoordelen zonder ze te

bezoeken. Het is dan ook hoopgevend om te zien dat Triodos Microfinance Fund
in het derde kwartaal twee nieuwe investeringen aan hun portefeuille heeft
toegevoegd, te weten Tienda Pago in Mexico en La Hipotecaria in El Salvador.

BlueOrchard Microfinance Fund heeft in oktober Jamaica en Vietnam aan hun lijst
van landen waarin ze investeren toegevoegd.

Impactresultaat – Uitkomsten van de COP-26
conferentie

Recent is de klimaatconferentie COP26 in Glasgow ten einde gekomen. Tijdens
deze conferentie hebben de leden van de VN onder andere de voortgang van de

klimaatdoelen besproken en geëvalueerd of deze doelen nog in lijn zijn met de
doelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken met 1,5 graden
Celsius.

Het resulterende Glasgow-klimaatpact bevat een aantal belangrijke uitkomsten
die moeten bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Zo zal er een
internationale markt komen voor het verhandelen van CO2 –rechten. Verder is er

voor het eerst in de historie een expliciete uitspraak gedaan over het geleidelijk
verlagen van steenkool en ‘inefficiënte’ fossiele brandstoffen. Van alle
deelnemende landen wordt bovendien verwacht dat zij ieder jaar hun

klimaatdoelen herevalueren en naar boven bijstellen.

PSIF heeft een deelneming in het FMO Privium Impact Fund. Deze deelneming
participeert in FMO’s leningen aan partijen in ontwikkelingslanden om

bijvoorbeeld duurzame energieprojecten te financieren. FMO herkent de
uitdagingen van deze doelstellingen en ziet de noodzaak om meer
klimaatfinanciering te verstrekken aan ontwikkelingslanden. In deze landen is het

essentieel om samen te werken en klimaatadaptatie te realiseren. FMO levert hier
een bijdrage door middel van kapitaal te verstrekken en technische ondersteuning
te bieden.

Maandflash PSIF oktober 2021
• Rendement van +1,7% is hoger dan referentie-index
• Duurzame energiefondsen – Sommigen profiteren van hogere energieprijzen
• Financiële inclusie – Sterke vraag naar financiering
• Impactresultaat – Uitkomsten van de COP-26 conferentie
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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.

Kerngegevens

Beheer vergoeding 0,30% per jaar Administrateur * Bolder Fund Services (Netherlands) 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.
* previously Circle Investments Support Services B.V.

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
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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)

Portefeuille overzicht

Naam Weging Naam Weging

FMO Privium Impact Fund (Class  A) 12,1% John La ing Environmental  Assets 2,4%

Triodos  Microfinance Fund 11,3% Aqui la  European Renewables 2,4%

Blue Orchard Microfinance Fund 10,7% Gore Street Energy Storage Fund 2,4%

ABN AMRO Symbiotics  EM Impact Debt 9,7% SDCL Energy Efficiency Income Trust 2,3%

Greencoat UK Wind 6,8% VH Susta inable Energy Opportunities 1,7%

The Renewables  Infrastructure Group 6,4% US Solar 1,7%

Fores ight Solar 4,2% Octopus  Renewables  Infrastructure Trust PLC 1,5%

NextEnergy Solar 4,0% Triple Point Energy Efficiency 1,2%

Higher Education Notes  3,7% Aqui la  Energy Efficiency Trust PLC 1,1%

Greencoat Renewables  PLC 3,1% Ecofin US Renewables  Infrastructure 0,9%

Gresham House Energy Storage 3,1% Downing Renewables  & Infrastructure 0,9%

Bluefield Solar 2,8% HydrogenOne Capita l  Growth PLC 0,9%

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

