NIEUWSBRIEF – 22 OKTOBER 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:
• Kapitaalsuitkeringen fondsen in 2021
• Update van het windpark
• Handelsdag 2021
• Informatieavond
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.

Kapitaalsuitkeringen fondsen in 2021
Het windpark heeft in 2020 goed gepresteerd. De lagere
elektriciteitsprijzen als gevolg van de wegvallende vraag en
lage olieprijzen door COVID-19 werden deels
gecompenseerd door een goede productie. 2020 was het
jaar met de hoogste productie sinds de start van de
operationele fase in 2016.
Westermeerwind Aandelenfonds
Het fonds heeft in oktober 2021 een bruto dividend van
€ 372.257 ontvangen van Westermeerwind Holding. De
fondsbeheerder heeft besloten het volledige bedrag door
middel van een kapitaalsuitkering door te storten aan
participanten. Dit betekent dat participanten in het
aandelenfonds in oktober 2021 een uitkering gaan
ontvangen van € 7,45 per participatie.
In 2020 is er € 11,42 per participatie uitgekeerd. In april
2019 is er € 16,46 per participatie uitgekeerd en in oktober
2019 is er € 8,40 per participatie uitgekeerd.
Op dit moment zien wij geen aanleidingen om
aanpassingen te maken in onze rendements-verwachting
van 8-10% per jaar voor het Aandelenfonds. Het werkelijke
rendement kan afwijken van het verwachte rendement. De
volgende kapitaaluitkering van het Aandelenfonds valt
samen met de beoogde rentebetaling van het
Leningenfonds en verwachten wij beide eind oktober 2022.
Westermeerwind Leningenfonds
Het fonds heeft in oktober 2021 een rentebetaling
ontvangen van Westermeerwind Holding van € 300.000.
De fondsbeheerder heeft besloten het volledige bedrag
door middel van een kapitaalsuitkering door te storten aan
participanten. Dit betekent dat participanten in het
Leningenfonds in oktober 2021 een uitkering gaan
ontvangen van € 6,00 per participatie.
Participanten in het Leningenfonds hebben op 31 oktober
2020 hun tweede kapitaalsuitkering ontvangen, deze
bedroeg € 6,00 per participatie. Op 4 november 2019 heeft
er reeds een kapitaalsuitkering plaatsgevonden van € 3,00
per participatie.

Update van het windpark
Tot nu toe blijft de windopbrengst achter bij de
gemiddelde verwachting. Dit geldt voor veel windparken
binnen en buiten Nederland. U zult ongetwijfeld hebben
meegekregen in het nieuws dat de marktprijzen voor
elektriciteit fors zijn gestegen, met name door de flink
gestegen gasprijzen en CO₂-rechten. De verwachte
marktprijs voor 2022 staat nu op 12 cent per kWh, waar in
2020 de prijs nog ongeveer 3 cent was. De hogere prijzen
betekenen dat de omzet van Westermeerwind toeneemt.

Dit is gunstig voor u als participant. Dit betekent ook dat
Westermeerwind aan haar verplichtingen aan financiers
kan blijven voldoen.

Handelsdag 2021
In het Westermeerwind Aandelenfonds waren er geen
bestaande participanten die hun participaties wilden
verkopen. Gezien het fonds conform prospectus geen
nieuwe participaties uitgeeft, betekent dit dat er geen
handel plaats heeft kunnen vinden.
Er was in de handelsronde van het WMW Leningenfonds
zeer veel vraag naar participaties. Tegelijkertijd was er ook
aanbod van participaties van bestaande participanten,
maar dit was niet voldoende om aan de volledige vraag te
voldoen. Daardoor heeft er wel handel plaatsgevonden,
maar hebben wij voor sommige participanten maar een
deel van het inlegbedrag kunnen verhandelen. Het
overschot aan het beoogde deelnamebedrag storten we
aan u terug. Mocht u hier nog vragen over hebben dan
vernemen wij dat graag.
Uiteraard betreuren wij het dat bestaande en potentiële
participanten geen nieuwe of volledige inschrijving van
participaties hebben kunnen verkrijgen. Aan de andere
kant zien wij het als een teken dat de bestaande
participanten tevreden zijn over hun belegging in een van
de twee of beide fondsen.

Informatieavond
Op
maandagavond
15
november
zal
de
participantenvergadering weer plaatsvinden. Aangezien de
huidige COVID-19 situatie het toe laat, zien we uit naar een
fysieke informatieavond die u kunt bijwonen. Via deze weg
willen wij u vertellen over de ontwikkelingen binnen het
windpark en de fondsen, daarnaast bieden wij hier de
mogelijkheid vragen te stellen over het windpark en de
fondsen. Peter Kuipers Munneke, de bekende
weerpresentator van de NOS, zal een voordracht geven
over de invloed van klimaatverandering op het weer. Om
een veilige informatieavond te kunnen organiseren, zal de
CoronaCheck applicatie gebruikt worden voor toegang
tijdens deze informatieavond. U kunt hier de agenda inzien
alsmede uzelf en anderen registreren voor de
informatieavond.

Overige informatie
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.

