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Maandflash PSAF november 2017
• Maandrendement van 0,3% iets hoger dan 

benchmarkrendement
• Financiële en duurzame resultaten vastgoedbedrijven
• MKB-onderzoek Blue Orchard
• FMO Privium Impact Fund financiert EasternBank in 

Bangladesh
• Foresight Solar Fund nieuwe belegging duurzame 

energie

Koersen – rendement
Het rendement van het Privium Sustainable Alternatives Fund
(PSAF) is deze maand met 0,3% iets hoger dan het rendement
van de benchmark (0,2%). Over het jaar tot nu toe is het
rendement van PSAF -2,3% versus -1,2% voor de benchmark.
De vastgoedaandelen stegen in november iets meer dan hun
benchmark, de GPR 250 World Property Index, welke met
0,4% steeg. De andere beleggingen in de PSAF portefeuille
stegen ook iets meer dan hun benchmark (0,1%). Deze
beleggingen bestaan uit microfinanciering, duurzame energie,
studieleningen en het FMO Privium Impact Fund.

Vastgoed – financiële en duurzame resultaten
De Amerikaanse winkelbelegger Regency Centers maakte
duurzame en financiële resultaten bekend. De inkomsten
stegen met 5% ten opzichte van een jaar geleden. De al hoge
bezettingsgraad steeg nog een stukje verder naar 96,1%. Ook
de winstverwachting voor het gehele jaar steeg met $0,07
naar $0,81 per aandeel. Regency verduurzaamt haar
portefeuille door verdere toepassing van zonnepanelen, LED
verlichting en plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s.
Daarnaast was het de eerste Amerikaanse vastgoedbelegger
die groene obligaties verkocht. De opbrengst gebruikt
Regency voor LEED-certificering waarvan dit jaar de 16e

afgerond is. Deze duurzaamheidscertificeringen meten de
prestaties op energie-, water- en materialengebruik.
De Amerikaanse vastgoed belegger in de zorgsector, HCP,
maakte bekend dat de bedrijfsresultaten gestegen waren.
Belangrijker nieuws was de herstructurering van de
portefeuille. Het Engelse zorgvastgoed wordt verkocht. Bij het
overblijvende Amerikaanse zorgvastgoed zal het aandeel van
seniorenwoningen verkleind worden. De samenwerking met
de grote beheerder Brookdale Senior Living blijft bestaan,
maar het belang in de totale portefeuille neemt sterk af. Ook
de schuldpositie verbetert evenals de samenstelling van de
portefeuille over de verschillende types van zorgvastgoed.
Beleggers reageerden positief en de koers steeg sterk na de
bekendmaking. Hammerson dat belegt in Britse en Europese
winkelcentra maakte positieve cijfers bekend over het derde
kwartaal. Zowel de nieuwe huurcontracten als verkopen bij
de huurders stegen. De financieringslasten namen verder af
door herfinanciering tegen lagere rentes.

MKB onderzoek door BlueOrchard
BlueOrchard heeft met een enquête
onder financiële instellingen onderzocht
wat nodig is om hun kredietverlening aan
bedrijven uit het MKB te verbeteren. Het betrof instellingen in
verschillende opkomende regio’s wereldwijd. De
kredietverlening in deze regio’s verschilt sterk van elkaar.
Vooral in Afrika is het door onduidelijkheden in de vastlegging
van het juridische eigendom voor bedrijven moeilijk om
financiering te krijgen. Nigeria vormt hierop een positieve
uitzondering. In vrijwel alle regio’s is het voor startende
bedrijven moeilijk om zich te financieren. Voor de
ondernemers is dit een groot probleem omdat
bankfinanciering vrijwel de enige financieringsbron is. Meer
volwassen bedrijven hebben in de Kaukasus en Oost-Azië
goede toegang tot krediet. In Latijns-Amerika en Afrika blijft
het ook voor deze bedrijven moeilijk om zich te financieren.
Hierdoor kan het MKB zijn rol als banenmotor binnen een
land niet optimaal vervullen. Blue Orchard zal de financiële
instellingen in haar portefeuille verder ondersteunen om de
kredietverlening aan MKB in hun land of regio beter op de
wensen van de bedrijven te laten aansluiten.

FMO Privium Impact Fund financiert EasternBank in
Bangladesh
Het fonds heeft $1 miljoen geleend aan EasternBank in
Bangladesh. Dit betreft een nieuwe investering voor het fonds
en de derde in Bangladesh. Wat EasternBank vooruitstrevend
maakt, is dat zij als eerste bank in het land ‘groene’ leningen
verstrekt. Deze financieringsvorm is specifiek bedoeld voor
bedrijven die duurzame activiteiten ontwikkelen zoals een
zonnepanelenfabrikant. Ook is zij een aantal jaren geleden,
samen met FMO, het verduurzamen van de scheepssloperij
gestart en is de eerste scheepssloperij internationaal
gecertificeerd. Dit certificaat betekent dat onder andere de
arbeidsomstandigheden en milieuaspecten nu op een
internationaal geaccepteerd niveau zijn.

Foresight Solar Fund nieuwe belegging duurzame energie
PSAF maakte in november een investering van bijna €4
miljoen in het Britse beleggingsfonds Foresight Solar Fund,
dat belegt in Britse en Australische zonneparken. De
inkomsten uit deze parken gebruikt het fonds om dividend uit
te keren aan de aandeelhouders. Het dividend rendement
bedraagt nu 6,1%. Foresight wil het dividend met de Britse
inflatie laten meestijgen. Dit kan zij doen omdat ook een
groot deel van de inkomsten met de inflatievoet verhoogd
wordt. De zonneparken van Foresight produceren genoeg
duurzame elektriciteit voor het verbruik van circa 100.000
Britse huishoudens. Het bedrijf heeft recent enkele bestaande
en nieuw te bouwen Australische zonneparken gekocht. Deze
hebben een relatief hoge elektriciteitsopbrengst door de
sterkere zonnestraling in Australië.

www.priviumfund.com/sustainable

30 november 2017 | NAV per aandeel EUR 105,46 | Fondsvermogen EUR 315.123.326 | 0,3% (-2,3% Ytd)

Rendement Maand Jaar tot heden 2016 2015 Vanaf de start

PSAF 0,3% -2,3% 3,3% 9,1% 13,8%

Benchmark 0,2% -1,2% 5,2% 7,6% 17,6%

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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Mark Baak Joost Akkerman
T: +31 20 46 26 644 T: +31 20 46 26 644
E: mbaak@priviumfund.com E: jakkerman@priviumfund.com

Contact:

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.

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 30 november 2017

Naam Weging Naam Weging

Triodos  Microfinance Fund 15,2% Vicini ty Centres 4,1%

ResponsAbi l i ty Leaders  Fund 10,3% AvalonBay Community 4,0%

Prologis  Inc. 6,2% Regency Centers 3,8%

Unibai l -Rodamco SE 6,0% HCP Inc. 3,4%

Blue Orchard Microfinance Fund 5,4% Land Securi ties  Group Plc 3,3%

FMO Privium Impact Fund (Class  A) 4,9% Triodos  Renewables  Europe Fund 2,8%

Boston Properties  Inc. 4,9% Triodos  Vastgoed Fonds 1,3%

Higher Education Note 4,7% Fores ight Solar 1,2%

Hammerson Plc 4,5% Greencoat UK Wind 0,9%
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