
NIEUWSBRIEF – 1 NOVEMBER 2022
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: 

• Introductie
• Uitkering Aandelenfonds
• Kapitaalsuitkeringen fondsen in 2022
• Update van het windpark 
• Informatieavond 21 november
• Handelsdag 2022

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. 

Introductie

Het windpark heeft in 2021 goed gepresteerd. De elektriciteitsprijzen
zijn gestegen ten opzichte van 2020, waardoor de marktprijzen
boven de subsidievloerprijs lagen. Westermeerwind heeft nog wel
beperkt subsidie ontvangen, omdat de gemiddelde marktprijs in 2021
gemiddeld genomen nog niet boven de subsidieprijs lag. Deze betere
marktprijs compenseerde deels het productieniveau, dat lager was
dan het langjarig gemiddelde.

Uitkering Aandelenfonds

Zoals aangegeven in het prospectus en tijdens eerdere
participantenavonden behoudt RVO zich het recht voor om
Westermeerwind te toetsen op mogelijke overstimulering. Dit kan
betekenen dat wanneer de omzet stijgt bij een stijging van de
marktprijzen (bijv. in 2022 en 2023), de korting kan toenemen als
RVO deze toets uitvoert. Westermeerwind bestrijdt deze lezing van
RVO nog steeds en probeert reeds geruime tijd bij RVO duidelijkheid
over de onduidelijkheid van de regelgeving te krijgen. Het is niet
zeker of RVO deze toets ook daadwerkelijk gaat uitvoeren, maar
Westermeerwind dient hier wel rekening mee te houden zolang er
geen duidelijkheid bestaat.

Westermeerwind maakt periodiek een schatting van het bedrag dat
mogelijkerwijs terugbetaald zou moeten worden. De hoogte van dit
bedrag is onzeker omdat het afhangt van de financiële prestaties van
Westermeerwind. Door de gestegen marktprijzen (boven het
subsidieniveau) presteert Westermeerwind beter dan verwacht. Een
potentiële korting neemt daarmee ook toe.

Het is goed denkbaar dat Westermeerwind ofwel zelf, ofwel op
grond van de financieringsdocumentatie voor de zekerheid geld gaat
reserveren. Met deze reservering kan ze een deel van de reeds
bestaande korting terugbetalen (bijvoorbeeld volgend jaar). Een
mogelijk alternatief hiervoor is dat Westermeerwind bij toetsing
achteraf het geld op een rekening heeft staan om de korting te
voldoen. Er zijn verschillende keuzes te maken en daarom is
Westermeerwind voorzichtig met het bepalen van het bedrag dat
aan dividend kan worden uitgekeerd. De definitieve beslissing over
hoeveel dividend er wordt uitgekeerd valt in de loop van november
2022.

Kapitaalsuitkeringen fondsen in 2022

Westermeerwind Aandelenfonds

Zoals u in bovenstaande tekst kunt lezen is er nog geen duidelijkheid
over de kapitaalsuitkering voor het Westermeerwind Aandelenfonds.
Op korte termijn wordt hier een besluit over genomen. Zodra er
meer informatie beschikbaar is, zullen we deze informatie met u
delen. Hieronder een overzicht van de historische kasstromen:

Voor de dividendbelasting die Westermeerwind Holding in moet
houden verwijzen we naar de jaarlijkse waarde-opgave voor
participanten.

Op dit moment zien wij geen aanleiding om aanpassingen te maken
op de rendementsverwachting van 8-10% per jaar voor het
Aandelenfonds, die bij uitgifte is opgenomen in het prospectus. Het
werkelijke rendement kan afwijken van het verwachte rendement.

Westermeerwind Leningenfonds

Het fonds heeft in oktober 2022 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.

De DFRA/DSRA heeft nu 5 miljoen euro bereikt, wat betekent dat de
verplichting tot aflossing gedekt is. Hieronder een overzicht van de
historische kasstromen:

Update van het windpark

Voor het lopende jaar blijft de windopbrengst achter bij de langjarige
voorspellingen. Dit is echter gebaseerd op cijfers tot en met het
derde kwartaal. De definitieve cijfers zijn pas eind december 2022
bekend. De marktprijzen voor elektriciteit zijn fors gestegen door de
stijgende gasprijzen. De verwachte contractprijs ligt dit jaar ruim
boven het subsidieniveau. Hierdoor ontvangt Westermeerwind dit
jaar geen subsidie en zijn er uitsluitend marktinkomsten. Op basis
van de termijnmarkten is de verwachting dat dit voor volgend jaar
ook het geval gaat zijn.

Publicitaire mededeling

Datum 04-2019 10-2019 10-2020 10-2021

Kasstroom per participatie (excl. 
belasting) 

€ 16.46 € 8.40 € 11.42 € 7.45

Datum 11-2019 10-2020 10-2021 10-2022

Kasstroom per 
participatie

€ 3.00 € 6.00 € 6.00 € 6.00 
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Vervolg nieuwsbrief

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 Associate
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.

Vervolg update windpark

Wel speelt mee dat de EU heeft besloten tot het afromen van
overwinsten van duurzame energie-installaties vanaf december
2022, mogelijk middels een prijsplafond. Westermeerwind
verwacht dat dit het park gaat raken, zowel dit jaar als volgend
jaar. Het prijsplafond wordt waarschijnlijk gezet op 18 eurocent
per kWh. Westermeerwind krijgt subsidie als de prijs onder de 12
eurocent per kWh zakt. De marktprijs is momenteel boven de 30
cent per kWh. De uitwerking en daarmee de financiële impact is
nog onduidelijk, omdat de Nederlandse overheid nog bezig is met
de praktische uitwerking van de EU-regels.

Informatieavond 2022

Op maandagavond 21 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. Jilles van den Beukel, de bekende
energiespecialist van het HCSS, zal een voordracht geven over de
invloed van de geopolitieke situatie op de huidige en toekomstige
energiemarkt en de implicaties van deze ontwikkelingen. U kunt
hier de agenda inzien alsmede uzelf registreren voor de
informatieavond.

Handelsdag 2022

Er was in de handelsronde van zowel het Westermeerwind
Aandelenfonds als het Westermeerwind Leningenfonds veel
vraag naar participaties. Tegelijkertijd was er nauwelijks aanbod
van participaties van bestaande participanten. Het was daardoor
niet mogelijk om zowel te voldoen aan de vereisten van het
prospectus (aangaande de minimum inleg) en tegelijkertijd de
participanten gelijk te behandelen. We konden de inschrijvingen
dus helaas niet accepteren. Het minimale aanbod is nu ingekocht
door beide fondsen.

Uiteraard betreuren wij het dat bestaande en potentiële
participanten geen nieuwe participaties hebben kunnen
verkrijgen. Aan de andere kant zien wij het als een zeer goed
teken dat de bestaande participanten tevreden zijn over hun
belegging in een of beide fondsen.
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