
1. Wijziging gegevens van de Beheerder en de Bewaarder: 
  De Beheerder, Seawind Capital Partners B.V., is per 1 november 2013 verhuisd naar:  

Kruisweg 22-24, 2011 LC  Haarlem  |  Tel.: 088 Meewind (088 6339163).

  De Bestuurder van de bewaarder, ANT Custody B.V., heeft per 1 oktober 2013 haar naam gewijzigd  
in SGG Custody B.V. De adresgegevens zijn ongewijzigd gebleven.

2. Wijziging van het beleggingsbeleid (hoofdstuk 12 van het prospectus).
 Het huidige beleggingsbeleid is als volgt geformuleerd:
  “De belegging betreft een deelname in het risico-dragend kapitaal of achtergesteld vermogen van een 

of meer lokale duurzame energie projecten ( Project B.V.’s zoals wind of zonne-energie (PVE en zon 
thermisch), WKO installaties of installaties voor de productie van Biogas).”

Vanaf 1 februari 2014 is de volgende aanvulling op het huidige beleggingsbeleid van toepassing:
“In uitzonderingssituaties kan Regionaal Duurzaam 1 in het andere fonds van Seawind Capital Partners B.V., 
Zeewind 1 (subfonds van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten) worden belegd. Deze situatie 
kan zich voordoen indien niet op korte termijn kan worden belegd of herbelegd in nieuwe lokale duurzame 
energieprojecten. Deze belegging heeft een tijdelijk karakter, omdat de rente op de bank te laag is en 
overige transacties tot extra kosten leiden.”

Toelichting bij de wijziging van het beleggingsbeleid
De Beheerder is van mening dat deze aanvulling op het bestaande beleggingsbeleid de mogelijkheid 
biedt om extra rendement te behalen voor de participanten in Regionaal Duurzaam 1. Daarbij passen de 
beleggingen van Zeewind 1 (zijnde beleggingen in windenergie) binnen de doelstelling en het bestaande 
beleggingsbeleid van Regionaal Duurzaam 1.

Het subfonds Zeewind 1 of de Beheerder, Seawind Capital Partners B.V., zal geen emissiekosten in rekening 
brengen en geen extra beheerfee vergoeden indien door Regionaal Duurzaam 1 wordt belegd in Zeewind 1.
Voorwaarde is dat deze tijdelijke belegging de Fiscale groenstatus van Regionaal Duurzaam 1 niet in gevaar 
mag brengen.

Deze wijziging van het beleggingsbeleid treedt in werking op 1 februari 2014. Participanten hebben tot 
die tijd gelegenheid om uit te stappen met inachtneming van de geldende voorwaarden voor inkoop van 
participaties door de Beheerder. 
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