
Inlegvel bIj het AAnvullend 
prospectus ZeewInd 1

subfonds van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten, d.d. 29 februari 2012

De Beheerder deelt mede dat bij gezamenlijk besluit van de Beheerder en de Bewaarder van Meewind 
paraplufonds duurzame energieprojecten d.d. 20 januari 2014 is besloten tot een wijziging van het 
aanvullend prospectus Zeewind 1, subfonds van Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten  
(hierna Zeewind 1).

De hieronder beschreven informatie zal in de eerstvolgende geactualiseerde versie van het Aanvullende 
prospectus Zeewind 1 worden opgenomen. Totdat deze informatie is verwerkt dient dit inlegvel in 
samenhang met het huidige Aanvullend prospectus Zeewind 1, gedateerd 29 februari 2012, te worden 
gelezen.

De wijziging is per 1 maart 2014 van kracht. Dit inlegvel is vanaf genoemde datum tevens beschikbaar  
op de website van de Beheerder (www.seawindcapitalpartners.nl).

De wijziging betreft een nadere invulling van de wijze waarop een belang in het risicodragend kapitaal  
of achtergesteld vermogen van een of meer windparken kan worden verkregen.

1.  De wijzigingen in het Aanvullend prospectus Zeewind 1
  In paragraaf 6 “Doelstelling en beleid”, onder het kopje “Beleggingsbeleid” aan het einde van de  

huidige tekst wordt de volgende zin toegevoegd: 

  “Indien Zeewind de mogelijkheid heeft om al dan niet op termijn een (aanvullend) belang in het 
risicodragend kapitaal of achtergesteld vermogen van een windpark te verkrijgen, en het benodigd 
kapitaal niet direct beschikbaar is, kan dit kapitaal worden opgehaald uit de markt waarbij de extra 
marketing inspanningen ten laste van de aankoopsom worden betaald met een maximum van 5% van 
het investeringsbedrag. Voorwaarde is dat de belegging per saldo voldoet aan de beleggingsrestricties 
en het rendementsstreven van 9-12% per jaar. 

2. 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.

Haarlem, 20 januari 2014
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Beheerder Meewind
De directie


