NIEUWSBRIEF – 30 juni 2021
Geachte Participant,
U bent participant in het Westermeerwind Aandelen- en/of
Leningenfonds. In deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van
recente ontwikkelingen, zoals:
•
•
•

Update windpark
Handelsdag 2021
Waardering windpark

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, verzoeken wij u
contact met ons op te nemen via fundmanagement@priviumfund.com.
Met vriendelijke groet,
Privium Fund Management B.V.

Update windpark
2020 was een bewogen jaar voor Westermeerwind. Aan
het eind van het eerste kwartaal begonnen de eerste
effecten van covid-19 zichtbaar te worden. Dit was terug te
zien in de elektriciteitsprijs, maar ook in de operationele
besturing van het project.
Voor het onderhoud en de inspecties moesten nieuwe
werkwijzen worden ontwikkeld om het gevaar van
besmetting onder het (uitvoerende) personeel zo laag
mogelijk te houden. Ook het bestuur en de
projectorganisatie vergaderen vrijwel uitsluitend via
videoconference. We hebben helaas ook onze
participantenbijeenkomst op 3 december 2020 digitaal
moeten houden.
In het vorige verslag is gemeld dat er sprake zou zijn van
een mogelijke Force Majeure-notificatie vanuit Siemens
Gamesa, inzake het onderhoud, vanwege de pandemie.
Uiteindelijk is het onderhoud wel volgens schema
uitgevoerd.
De beschikbaarheid van het windpark lag met bijna 99%
fors hoger dan de contractuele beschikbaarheid van
96%. Westermeerwind heeft in 2020 maar liefst
532.000.000 kWh geproduceerd. Dit is de hoogste
jaarproductie sinds de start van het windpark en ook 1%
hoger dan de gemiddelde verwachte jaarproductie. Dit is te
danken aan de hoeveelheid wind en de hoge
beschikbaarheid. Een mooi resultaat in een jaar met veel
uitdagingen.
De elektriciteitsprijs zakte, door onder andere de
wegvallende vraag, in het tweede kwartaal tot niveaus
onder de 2 cent per kWh. Later in het jaar herstelde de
prijs tot niveaus van voor de pandemie. De gemiddelde
elektriciteitsprijs over het hele jaar was ongeveer 3,2 cent
per kWh.

Westermeerwind draait ondertussen 5 jaar, wat betekent
dat het park aan het einde van de garantieperiode is
gekomen. Vóór het einde van de garantieperiode zijn
garantie-inspecties uitgevoerd, waaruit geen grote
aandachtspunten naar voren zijn gekomen.
Ten aanzien van de juridische procedure in hoger beroep,
aangespannen door de Westermeerwind-groep, zijn geen
nieuwe ontwikkelingen. De zitting in hoger beroep vindt
plaats op 28 september 2021 en de uitspraak wordt begin
2022 verwacht. De zitting inzake de MSK-procedure
(subsidiekorting) bij het College voor Beroep van het
bedrijfsleven (CBb) heeft in februari 2021 plaatsgevonden.
Als gevolg van de uitspraak van het CBb in april 2021 zal
RVO de berekening opnieuw moeten uitvoeren, maar er
wordt geen grote invloed verwacht op de waardering van
het windpark.
In 2020 is ook het afnamecontract voor elektriciteit
heronderhandeld met Eneco. Dit leidt tot een verbetering
van de kasstromen uit het contract van ongeveer 130.000
euro op jaarbasis. De nieuwe overeenkomst is begin 2021
getekend.
Handelsdag 2021

De Handelsdag 2021 zal plaatsvinden op 1 oktober 2021.
De Handelsprijs voor 1 participatie in het Westermeerwind
Leningenfonds is 100,00 EUR. De Handelsprijs voor 1
participatie in het Westermeerwind Aandelenfonds is
65,65 EUR. Meer informatie kunt u terugvinden op
www.gavoordewind.nu. Daar vindt u ook het jaarverslag
waarin het koersverloop wordt toegelicht.

Vervolg nieuwsbrief
Waardering windpark
Ieder jaar wordt het windpark door KPMG gewaardeerd.
De waardering vindt onder andere plaats op basis van de
verwachte productie, de verwachte stroomprijs en de
verwachte onderhoudskosten. De COVID-19 pandemie
heeft gezorgd voor een vertraging in algehele economische
activiteiten, wat heeft geleid tot een lagere verwachte
elektriciteitsprijs voor de komende jaren. Dit heeft geleid
tot een waardedaling van het windpark en dus tot een
waardedaling van de aandelen van het windpark. De
verwachte elektriciteitsprijzen worden jaarlijks herzien.
Daarnaast heeft Westermeerwind als gevolg van de lagere
elektriciteitsprijzen in 2020 teveel voorschot ontvangen
onder het afnamecontract, waardoor er in 2021 moet
worden terugbetaald. Ook dit is in de waardering verwerkt,
en leidt tot een lagere waardering van de aandelen.

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
T: +31 (0) 20 46 26 644
E: mbaak@priviumfund.com

Pim Somerwil, Investment Analyst
T: +31 (0) 20 46 26 644
E: psomerwil@priviumfund.com

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.

