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Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van het Energie Transitiefonds. 
In deze rapportage vindt u een overzicht van de resultaten en ontwikke-
lingen van het fonds in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020.

De koers van het Energie Transitiefonds kende dit kwartaal een kleine stijging. Dit koersverloop is toe te 
wijzen aan een aantal ontwikkelingen die wij in deze kwartaalupdate graag nader toelichten.

Inleiding

Kerncijfers

Datum Intrinsieke waarde1

31 oktober € 1.046,0098

30 november € 1.057,9777

31 december € 1.056,2106

Rendementen

Gemiddeld fondsrendement² 2 jaar + 4,24%

Fondsrendement³ lopend jaar - 1,89%

Fondsrendement³ 12 maanden - 1,89%

Uitkeringen afgelopen 12 maanden € 28,50 per participatie (30-05-2020)

1.    De intrinsieke waarde van een participatie is de totale waarde van het fonds (bezittingen minus schulden) gedeeld door het aantal uitstaande 
participaties. De waardering van bezittingen en schulden wordt in opdracht van de beheerder uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

2.   Het gemiddeld fondsrendement wordt bepaald over een periode van 5 jaar in het verleden. Indien een fonds nog geen 5 jaar historie heeft 
wordt de er gerekend vanaf de startdatum van het fonds.

3.  Fondsrendement is het nettoresultaat voor de participant. Hierin zijn lopende fondskosten en eventuele uitkeringen verrekend. 

Intrinsieke waarde en omvang fonds afgelopen 12 maanden1                        
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Beleggingen Energie Transitiefonds

Bedrijf Sector Financiering Deelneming Sinds

Energie Concurrent (Greenchoice) Energielevering X Q4 2019

Greener Power Solutions B.V. Opslag en netstabiliteit X X Q1 2020

Volta Vert B.V. Opslag en netstabiliteit X Q4 2020

Binnen Greenchoice, via Energie Concurrent een van de deelnemingen van Energie Transitiefonds, is het 
afgelopen kwartaal een aantal wijzigingen geweest in de samenstelling van raad van commissarissen 
(RvC) en de directie. 
Directeur Evert den Boer is op 31 juli 2020 uit dienst getreden3. “Den Boer heeft Greenchoice in de 
afgelopen vijf jaar laten uitgroeien tot dé versneller en verbinder van de decentrale energietransitie.”
Hij vervolgt zijn carriere als directeur en voorzitter van Raad van Bestuur van Enexis Groep, netbeheerder 
in Noordoost-, Oost- en Zuid-Nederland.
De selectie van de nieuwe directeur heeft plaatsgevonden en per 1 oktober is Coen de Ruiter aangesteld 
als directeur. 
Greenchoice stond, onder andere door spanningen tussen de voormalig aandeelhouders, sinds augustus 
2014 onder toezicht van de ondernemingskamer. Door de ondernemingskamer is destijds een RvC 
aangesteld. Eind 2019 is door Greenchoice zelf een structuurregime ingesteld4 waarbij onder andere 
de RvC is uitgebreid van drie naar vijf personen. De drie personen die door de ondernemingskamer zijn 
aangesteld als commissaris zijn de afgelopen periode vervangen.

De RvC bestaat nu uit:

• Anja van Niersen - Voorzitter  (Allegro)

•	 Barbara	Zuiderwijk	 (Green	Giraffe)

• Bart Rootliep (Alliance Nutrition Group)

• Michiel Rexwinkel (namens aandeelhouder Energie Concurrent)

• Hans Bongartz (namens aandeelhouder Eneco)

Ontwikkelingen  
Energie Transitiefonds

3. https://www.greenchoice.nl/nieuws/artikelen/aankondiging/
4. https://www.greenchoice.nl/nieuws/artikelen/greenchoice-voert-structuurregime-in/
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Uitbreiding batterijsystemen van Greener Power Solutions B.V.

In december heeft Meewind deelneming Greener Power Solutions B.V. een order geplaatst voor de 
aankoop	en	levering	van	10	stuks	extra	batterijsystemen.	Als	onderdeel	van	de	financiering	van	de	
nieuwe batterijsystemen is Volta Vert B.V. opgericht waar Meewind een deelneming in heeft genomen. 
Volta Vert B.V. is eigenaar van de batterijen en verhuurt deze aan Greener Power Solutions voor de inzet 
op	off	grid	locaties.

Energie	Transitiefonds	streeft	naast	het	behalen	van	een	financieel	rendement	voor	de	beleggers	naar	
een positieve impact op het versnellen van de energietransitie. Als maatstaf voor deze impact kiezen 
we ervoor de vermeden uitstoot van CO2 door de levering van duurzame energie, het aanplanten van 
bomen	en	inzet	duurzame	energie	off-grid	over	het	afgelopen	kalenderjaar.

Organisatie Type project Vermeden CO2 uitstoot Periode

Greenchoice Levering groene energie 146.000 ton CO2 2019*

Greenchoice Aanplant bomen 578 ton CO2 2019*

Greener Inzet mobiele batterij 828 ton CO2 2020

*De impact cijfers over 2020 zijn nog niet bij ons bekend. Derhalve zijn dit nog cijfers over het jaar 2019.

Seawind	Capital	Partners,	de	beheerder	van	het	Meewind	Paraplufonds,	heeft	het	financieel	team	het	
afgelopen kwartaal tijdelijk uitgebreid. Met deze extra capaciteit ontstaat ruimte voor de overgang 
naar een nieuw administratiesysteem. Hiermee houdt Meewind grip op het toenemende aantal 
financieringen	nu,	en	de	komende	jaren.	
Door de oplopende besmettingen door COVID-19 in Nederland werd er in het 4de kwartaal van 2020 
uitsluitend door maximaal 2 medewerkers op kantoor gewerkt. Overige collega’s werkten vanuit huis. 
Ook zijn er geen fysieke afspraken geweest met externe partijen. 

Impact Energie Transitiefonds 

Ontwikkelingen Beheerder Meewind
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Meewind App

Wilt u continu op de hoogte blijven van de stand van zaken en de  
waarde van uw beleggingen bij Meewind? Download dan nu onze app!

Maandbeleggen

Wilt u uw belegging bij Meewind maandelijks vrijwel ongemerkt uitbreiden? 
Stel dan een maand-belegging in via ons online dossier op:  

https://mijn.meewind.nl/maandbeleggen

Bijstorten

Wilt u uw belegging met een eenmalige bijdrage uitbreiden? 
Dan kunt u eenvoudig bijstorten via mijn.meewind: 

https://mijn.meewind.nl/directbijstorten

Contact

Heeft u bepaalde vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze kwartaalupdate?
Neem dan alstublieft contact op met Meewind via onderstaande gegevens:

Telefoon:  088 – 633 94 63 E-mail:  info@meewind.nl

Disclaimer
De in deze rapportage verstrekte informatie is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan 
Meewind (Seawind Capital Partners BV) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van 
de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor 
onjuistheden of onvolledigheden in deze rapportage aanvaardt Meewind geen enkele 
aansprakelijkheid. In deze rapportage staan links naar externe websites. Meewind is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Op de inhoud van 
deze rapportage van Meewind en op het Meewind-logo rusten auteursrechten. Niets 
uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Meewind.

https://meewind.nl/bekijk-pdf/essentiele-beleggersinformatie/energie-transitiefonds

https://meewind.nl/bekijk-pdf/prospectus/energie-transitiefonds
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