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Maandflash PSAF augustus 2017
• Maandrendement van -0,5% vrijwel gelijk aan 

benchmarkrendement
• Duurzamheidsrapportages vastgoedaandelen en 

aandeleninkoop
• Sustainable Development Goals en nieuw project 

Triodos Renewables Europe Fund
• Dividenduitkering

Koersen – rendement
Het rendement van het Privium Sustainable Alternatives Fund
(PSAF) is deze maand met -0,5% lager dan het rendement van de
benchmark (-0,4%). Over het jaar tot nu toe is het rendement van
PSAF -2,5% versus -2,1% voor de benchmark. De
vastgoedaandelen zijn deze maand iets harder gedaald dan hun
benchmark, de GPR 250 World Property Index. Deze index daalde
met 0,9%. De andere beleggingen in de PSAF portefeuille bleven
allen dicht bij hun benchmark (0,1%). In augustus heeft het
Privium Sustainable Alternatives Fund een netto dividend aan
participanten uitgekeerd van EUR 1,6495 per participatie.

Vastgoed – duurzaamheidsrapportages en aandeleninkopen
De Australische winkelbelegger Vicinity Centers maakte in haar
duurzaamheidsverslag bekend dat het energieverbruik afgelopen
jaar met 6% is gedaald. Ook de afvalstroom was verder
gekrompen, bijna 40% van het afval werd hergebruikt. De
Amerikaanse woningbelegger AvalonBay Communities bespaarde
U$ 1 miljoen in energiekosten door toepassing van LED verlichting
in haar appartementencomplexen. Het aantal LEED-
gecertificeerde complexen in de portefeuille steeg naar een totaal
van 61, iets minder dan één kwart van de portefeuille. Het
Amerikaanse Prologis, dat wereldwijd in logistiek vastgoed belegt,
verwacht haar doel van 20% CO2-afname per 2020 te overtreffen.
Afgelopen jaar zijn hiertoe voor 18 megawatts aan zonne-energie
systemen aangebracht. Bijna 80% van de portefeuille is inmiddels
voorzien van efficiënte (LED) verlichting. Ook gaat het bedrijf door
met duurzame certificatie van de portefeuille.
De Franse winkelbelegger Unibail-Rodamco gaat de komende
maand tot € 750 miljoen aan eigen aandelen inkopen. Alle
ingekochte aandelen zullen ingetrokken worden. Het betreft circa
4% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
De Amerikaanse winkelbelegger Regency Centres boekte over het
tweede kwartaal een 3% stijging van de huurinkomsten. De
portefeuille was ook halverwege het jaar met een 96%
bezettingsgraad bijna geheel verhuurd. De huurverhoging bij
nieuwe afgesloten huurcontracten bedroeg ruim 9%.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De fondsen binnen PSAF hebben impact op de wereld. Impact die
we duidelijk maken aan de hand van praktijkvoorbeelden en
cijfers. Maar ook impact die we in kaart kunnen brengen via de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals,
SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). Diverse fondsen
rapporteren hun impact aan de hand van deze doelen. Hier
hebben we vorige maand ook over bericht, maar wat zijn de
doelen? De 17 SDG’s zijn de opvolgers van de millenniumdoelen
en vanaf januari 2016 van start gegaan. Tezamen moeten de
doelen een eind maken aan armoede

ongelijkheid en klimaatverandering in
2030. Het eerste en belangrijkste doel
is het beëindigen van extreme armoede.
Dit is volgens de VN de grootste uitdaging
van deze tijd. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs,
schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid, het
aanpakken van klimaatverandering, etc. Burgers konden stemmen
op thema’s die zij belangrijk vinden. Wereldwijd hebben maar
liefst bijna 7,8 miljoen mensen gestemd. Een VN-werkgroep met
70 landen stelde vervolgens de lijst op met de doelen. Per land ligt
de prioriteit voor de uitvoering anders. Niet in elk land zijn de
thema’s even belangrijk.

De activiteiten van de microfinancierings-, duurzame energie,
impact- en onderwijsfondsen in PSAF zorgen allemaal voor het
halen van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Microfinanciering
is ontwikkeld als een manier om armoede tegen te gaan en draagt
hiermee concreet bij aan het belangrijkste doel. Dit gebeurt door
armen in ontwikkelingslanden mogelijkheden te bieden via
financiële dienstverlening. De microfinancieringsinstellingen
(mfi’s) in PSAF dragen bij aan meerdere doelen tegelijk. De mfi
SEF Armenia, een positie uit de portefeuille van BlueOrchard
Microfinance Fund, leent bijvoorbeeld aan boeren in vooral de
armste gebieden van Armenië en draagt bij aan het tweede doel,
einde aan honger. Tegelijkertijd biedt zij haar klanten
onderwijsleningen en stimuleert hiermee doel 4, goed onderwijs.
Triodos Microfinance Fund heeft recent een lening verschaft aan
de mfi Varthana. Varthana zet financiering in om onderwijs in
India toegankelijker te maken. Dat onderwijs weer kan bijdragen
aan andere doelen, zoals einde aan armoede en economische
groei, zal duidelijk zijn. Dit zijn maar enkele van de vele
voorbeelden die de bijdrage van PSAF aan de SDG’s laat zien.

Uitbreiding duurzame energie
In duurzame energie wordt belegd via het Triodos Renewables
Europe Fund (TREF). Dit fonds belegt in niet-beursgenoteerde
Europese producenten van duurzame energie. In de eerste helft
van dit jaar waren de projecten uit het fonds samen goed voor de
levering van duurzame energie voor 119.622 Europese
huishoudens. De uitstoot van 116.678 ton CO2 werd hiermee
voorkomen. TREF heeft 21 projecten in Europa bestaande uit
zonneprojecten en onshore wind. Recent heeft het fonds een
groot zonne-energieproject in Wiltshire gefinancierd. Dit is de
tweede investering in Groot-Brittannië voor TREF. Het project is
operationeel sinds medio 2015 en bestaat uit meer dan 52.000
zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit zal direct geleverd
worden aan het elektriciteitsnet en staat gelijk aan de jaarlijkse
elektriciteitsbehoefte van 3.600 huishoudens. Met dit project
wordt 5.580 ton CO2 uitstoot gereduceerd.

Impact in Peru en Nigeria
In augustus is USD 2 miljoen uit de bestedingsruimte van het FMO
Privium Impact Fund naar het agrarische bedrijf Agricola Pampa
Baja in Peru gegaan. Daarnaast is USD 1 miljoen beschikbaar
gesteld voor Ecobank uit Nigeria. Deze bank is actief op de
particuliere en zakelijk markt en één van de acht banken die van
belang is voor het financiële systeem van Nigeria. Het is
onderdeel van de holding Ecobank Transnational die in 35
Afrikaanse landen werkzaam is.

www.priviumfund.com/sustainable

31 augustus 2017 | NAV per aandeel EUR 105,29 | Fondsvermogen EUR 301.972.844 | -0,5% (-2,5% Ytd)

Rendement Maand Jaar tot heden 2016 2015 Vanaf de start

PSAF -0,5% -2,5% 3,3% 9,1% 13,6%

Benchmark -0,4% -2,1% 5,2% 7,6% 16,5%

http://www.priviumfund.com/sustainable


Kerngegevens
Beheer vergoeding EUR 20.000 + 0,08% p.a. In- en uitschri jving Aan het einde van de maand

Minimum investering EUR 100,- Slui ting inschri jving Op de 25e van de voorgaande maand

Start datum fonds 31 augustus  2014 Sluiting ui tschri jving Op de 9e van de voorgaande maand

Fondsbeheerder Privium Fund Management B.V. Valuta EUR

Fondsadviseur Triodos  MeesPierson Administrateur Circle Investments  Support Services  B.V.

Benchmark 50% G250GLEU Index / 50% ECC0TR03 Index + 2% Custodian ABN AMRO Clearing Bank N.V.

GPR 250 World Property/ Euro cash 3 maanden Depos itary Darwin Depos itary Services  B.V.

ISIN code NL0010763587 Accountant EY

Website www.priviumfund.com/susta inable Juridisch & fiscaal Van Campen Liem
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Over ons
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse 
aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative 
Investment fonds 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.

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.
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Privium Sustainable Alternatives Fund

Portefeuille overzicht 31 augustus  2017

Naam Weging Naam Weging

Triodos  Microfinance Fund 15,73% Hammerson 4,83%

ResponsAbi l i ty Leaders  Fund 10,85% AvalonBay Community 4,33%

Unibai l -Rodamco 6,24% Vicini ty Centres 4,22%

Prologis 6,19% HCP Inc. 3,98%

Blue Orchard Microfinance Fund 5,63% Land Securi ties  Group 3,76%

FMO Privium Impact Fund (Class  A) 5,06% Regency Centers 3,76%

Higher Education Note 4,92% Triodos  Renewables  Europe Fund 2,92%

Boston Properties  Inc. 4,89% Triodos  Vastgoed Fonds 1,41%
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