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Dit is het Prospectus van het Fonds Regionaal Duurzaam 1.
Regionaal Duurzaam 1 is een Fonds van Seawind Capital Partners B.V.
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Inlegvel bij het prospectus

Groenfonds Regionaal Duurzaam
Lokale energieprojecten

INLEGVEL BIJ HET PROSPECTUS VAN

Regionaal Duurzaam 1

D.D. 16 JANUARI 2017

De Beheerder deelt mede dat op 9 juni 2020 is besloten tot een aantal wijzigingen in
het prospectus van Regionaal Duurzaam 1.
De hieronder beschreven informatie zal in de eerstvolgende geactualiseerde versie van het prospectus
worden opgenomen. Totdat deze informatie is verwerkt dient dit inlegvel in samenhang met het huidige
prospectus te worden gelezen.
De wijzigingen zijn per 9 juni 2020 van kracht. Dit inlegvel is vanaf genoemde datum tevens beschikbaar
op de website van de Beheerder (seawindcapitalpartners.nl) en de website van Meewind (meewind.nl).
De wijzigingen betreffen aanpassingen in de bij de fondsen betrokken entiteiten.

Naamswijziging Regionaal Duurzaam 1
Ter verduidelijking van de bijzondere fiscale groenstatus van het fonds is besloten de fondsnaam aan te
passen van Regionaal Duurzaam 1 naar Groenfonds Regionaal Duurzaam.

Aanpassing Depositary
De Bewaarder van de fondsen is aangepast van IQ EQ Depositary B.V. naar Darwin Depositary Services B.V.

Wijziging Stichting
Het juridisch eigendom van de bezittingen van het fonds is afgescheiden van de bezittingen van het
Meewind paraplufonds en de beide subfondsen en in een aparte stichting ondergebracht.
De stichting die optreedt als juridisch eigenaar van de beleggingen van Groenfonds Regionaal Duurzaam
was voorheen Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en) en is nu Stichting Juridisch Eigendom
Fonds Regionaal Duurzaam 1.

Naamswijziging SGG-entiteiten
SGG Netherlands N.V., de moedermaatschappij van SGG Depositary B.V., SGG Custody B.V. en SGG
Financial Services B.V., respectievelijk de voormalige Depositary, bestuurder Stichtingen en administrateur
van de fondsen heeft een naamswijziging ondergaan naar IQ EQ Netherlands B.V.
De entiteiten die onder IQ EQ Netherlands N.V. vallen hebben dezelfde naamswijziging ondergaan waarbij
SGG vervangen is door IQ EQ.

Adressen
Het adres van Darwin Depositary Services B.V. is:
Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam
De website van Darwin Depositary Services B.V. is:
https://darwindepositary.com
Het adres van Stichting Juridisch Eigendom Regionaal Duurzaam 1 is:
Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam
De adressen van IQ EQ Custody B.V. en IQ EQ Financial Services B.V. zijn:
Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam
De website van IQ EQ Netherlands N.V. is:
https://iqeq.com
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Fondskosten
De kosten van fonds Regionaal Duurzaam worden gemaximeerd tot een lopende kosten ratio (LKR) van
1,7%. Dit betreffen alle kosten die naar de mening van de beheerder als fondskosten zijn aan te merken,
zoals kosten voor beheer, bewaring, waardering, accountancy, compliance, fiscaal en juridisch advies.
De marketingkosten komen ten laste van de emissiekosten, afsluitprovisie of plaatsingskosten, eventuele
meerdere kosten komen voor rekening en risico van de beheerder.

Samenvatting
In onderstaande tabel worden alle bovenstaande wijzigingen schematisch weergegeven.
Oude situatie

Nieuwe situatie

Naamswijziging fonds

Regionaal Duurzaam 1

Groenfonds Regionaal Duurzaam

Aanpassing Depositary

IQ EQ Depositary B.V.

Darwin Depositary Services B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
https://darwindepositary.com

Naamswijziging Stichting

Stichting Juridisch Eigendom
Meewind Fonds(en)

Stichting Juridisch Eigendom
Regionaal Duurzaam 1
Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam

Naamswijziging SGG-entiteiten

Adreswijziging

SGG Netherlands N.V.
SGG Depositary B.V.
SGG Custody B.V.
SGG Financial Services B.V.

IQ EQ Netherlands N.V.
IQ EQ Depositary B.V.
IQ EQ Custody B.V.
IQ EQ Financial Services B.V.
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
https://iqeq.com

Fondskosten

Maximaal 2,0%

Maximaal 1,7%

Haarlem, 9 juni 2020
Seawind Capital Partners B.V.
Beheerder Groenfonds Regionaal Duurzaam

Kruisweg 22-24 | 2011 LC Haarlem | 088-meewind | +31 (0)88-6339463
info@meewind.nl | www.meewind.nl

Beheerder: Seawind Capital Partners B.V.
Bewaarder: IQ EQ Depositary B.V.
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Algemene informatie
1.1

Samenvatting kerngegevens

1.2

Namen en adressen van betrokken partijen

Beheerder
Seawind Capital Partners B.V. als merknaam wordt soms de handelsnaam Beheerder Meewind gebruikt.
www.meewindbeheerder.nl
Bewaarder
www.sgggroup.com

Administrateur

Accountant
De Accountant verstrekt een controleverklaring bij de jaarrekening van het Fonds en geeft desgevraagd een
verklaring af dat het Prospectus de informatieve bevat die vereist is vanuit de geldende wet- en regelgeving.
Fiscaal adviseur
De Fiscaal adviseur beoordeelt de fiscale paragraaf in het Prospectus en adviseert de Beheerder bij fiscale
vraagstukken.
Externe Compliance Officer
De externe Compliance Officer stelt periodiek vast of de Beheerder en het Fonds de geldende Wft en Wwft
wet- en regelgeving naleven op basis van een monitoringsprogramma. Over de bevindingen rapporteert de
Compliance Officer jaarlijks aan de directie van de Beheerder.
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Stichting

Financieel Adviseur
Green Giraffe Energy Bankers B.V. adviseert de Beheerder over mogelijke investeringen in duurzame
energieprojecten en voert periodieke waarderingen uit.

1.3

Definities

Administrateur
AIFMD
Beheerder
Bewaarder
Bgfo
EBi
Fiscale Beleggingsinstelling/FBI
Groenfonds
Groenprojecten

Fonds
Fondsvermogen
Intrinsieke waarde
Netto rente-inkomsten
Participanten
Prospectus
Project B.V.
Stichting
Toezichthouders

Uitbetaling bij inkoop
Voorwaarden Beheer
en Bewaring

Belegging in regionaal duurzame energieproductie

Voor uitkering
beschikbare winst

Website
Wft
Wwft

www.meewind.nl en www.meewindbeheerder.nl

1.4 Algemene informatie
De participaties in het Fonds worden uitgegeven door de Beheerder. De Beheerder wil met dit Fonds het grote

Beheerder en de Stichting.

opgenomen.
Klachtenprocedure
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Structuur en fondsomvang

SGG Custody B.V. - Bestuurder

Participant

Participanten register

SGG Depositary B.V. - AIFMD Bewaarder

Marketing

VBB

Financiële administratie

Beleggingsbeleid

Stichting juridisch eigendom Meewind fonds(en)
Investering

Duurzame energieproductie
Structuur Regionaal Duurzaam 1

Open-end structuur

SCP Beheerder
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Participaties

gegevens van de Participant.

2.1

Beheerder

Taken en bevoegdheden

Directie Beheerder

10

Belegging in regionaal duurzame energieproductie

Eigen vermogen Beheerder, jaarrekening Beheerder

2.2 Bewaarder
De Bewaarder houdt toezicht op de activiteiten van de Beheerder teneinde de Participanten in het Fonds te
Fonds en de Participanten van het Fonds.

Taken en bevoegdheden

1.

Controle van de geldstromen

2.

Bewaring

3.

Toezicht

11
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van de Beheerder.
Directie Bewaarder

Eigen vermogen Bewaarder, jaarrekening Bewaarder

Aansprakelijkheid Bewaarder

12
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Bewaarder niet gelieerd aan de Beheerder

Terugtreden van de Bewaarder

Beheerder worden doorgegeven aan de Participanten en de Toezichthouders.

2.3 Stichting

eigenaar van de activa en passiva van het Fonds.
Bestuur Stichting

Juridisch eigenaar van de activa van het Fonds

Juridisch houder van de verplichtingen van het Fonds

13
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Aansprakelijkheid

2.4 Dividendbeleid

te houden.

2.5 Waarderingsgrondslagen, vaststelling intrinsieke waarde,
uitgifte en inkoop van participaties en omzetting van participaties

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Beleggingen

14
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Vorderingen

Resultaatbepaling

Vaststelling van de intrinsieke waarde van de participaties

Compensatie in geval van onjuiste berekening van Intrinsieke waarde

van deze Participanten dan zal de Beheerder het Fonds compenseren zodat de zittende Participanten geen
nadeel hiervan ondervinden.

waarde en zal geen compensatie plaatvinden.
Uitgifte van participaties

de participaties.
Inkoop van participaties

Overdracht van participaties

15
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Opschorting inkoop of uitgifte

2.6 Ficale aspecten

Vennootschapsbelasting

Dividendbelasting

Omzetbelasting

DE PARTICIPANTEN
In Nederland wonende natuurlijke personen

Belegging in regionaal duurzame energieproductie

Box 3 vermogen
(boven vrijstelling voor groene beleggingen)

Belasting
(heffingvrij vermogen)

In Nederland gevestigde vennootschapsbelastingplichtige Participanten

17
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Niet in Nederland wonende of gevestigde Participanten

Het Fonds als Groenfonds

de winst van de Participanten.

Regionaal Duurzaam 1

3.1

Doelstelling en beleid

Algemeen

Beleggingsbeleid

van de Beheerder.

Beleggingscriteria

Tijdschema

Ontwikkelingsfase
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Financial close fase

Bouwfase

Exploitatiefase

Sloop

Uitkeringen

Vereffening indien niet succesvol

3.2 Rendement, ontwikkeling en intrinsieke waarde
Tabel rendement

20
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Mogelijke initiatieven

3.3 Risicoprofiel
Algemeen

Lange looptijd
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Marktrisico/ Rendementsrisico

Wet- en regelgeving

Bouwrisico

Renterisico

Vraag duurzame energie

Concentratierisico

Liquiditeitsrisico

Inkoop/verhandelbaarheid

22
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Leveranciersrisico

Verzekering/garantie risico

Energieprijsontwikkeling

rendement van het Fonds.
Tegenpartij risico

Externe factoren en risico van waardedaling van de participaties

Algemene risico’s

3.4 Belangrijke voorwaarden
Participaties
De participaties worden uitgegeven door de Beheerder van het Fonds en luiden op naam van de Participant.

23
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Bedrag van de uitgifte emissie

Uitkeringen
www.meewind.nl en www.meewindbeheerder.nl.

Limited recourse
Voorwaarden van Beheer en Bewaring.
Looptijd

Overdracht/inkoop

24
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Verjaring

3.5 Vergoedingen en kosten

Oprichtingskosten

25
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Marketingkosten

Emissiekosten

Op- of afslagkosten

DE BEHEERDER BRENGT DE VOLGENDE KOSTEN IN REKENING:
Beheervergoeding

gelden van de Participanten ultimo iedere maand. Per de eerste dag van de daaropvolgende maand wordt

Vergoeding Bewaarder

Kosten Administrateur

Accountantskosten

Toezichtkosten

Belegging in regionaal duurzame energieproductie

Algemene kosten

Lopende Kosten Factor

Kosten en vergoedingentabel
het Fonds.

Omschrijving kosten en vergoedingen
Eenmalig
ten laste van

Eenmalig
ten laste

Per maand
ten laste

Inbegrepen in
Beheerskosten

Participanten

van Fonds

van Fonds

(Beheerder)
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Plaatsingskosten

Register van participanten

Administratie

BTW

3.6 Wet op het financieel toezicht
Vergunning

Toezichthouders

en de toezichthouders.
Intrekking vergunning op verzoek Beheerder

3.7 Duur van het Fonds, beëindiging en vereffening

Belegging in regionaal duurzame energieproductie

3.8 Verslaggeving, vergaderingen van participanten
Jaarstukken

Halfjaarverslag

Vergaderingen van Participanten

en Bewaring.
Agendering van onderwerpen en besluitvorming

Invloed op besluitvorming door Participanten

Regionaal Duurzaam 1 | Prospectus 2017

Ontbinding en vereffening

van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring.

de Participanten naar evenredigheid van het aantal door ieder van hen gehouden aandelen.

3.9 Overige
Uitbestedingen

Belangenverstrengeling

30
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Gegevens over het beleid ten aanzien van stemrechten en -gedrag

3.10 Informatieverstrekking
Website

Mededelingen aan het (e-mail)adres van de Participanten

Informatie die ter inzage ligt bij de Beheerder

31
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www.meewind.nl en de
www.meewindbeheerder.nl
Gelieerde partijen

3.11 Wijziging van de voorwaarden

uittreden.

3.12 Overige gegevens
Bedrijfsvoering

Distributiebeleid

32

Belegging in regionaal duurzame energieproductie

3.13 Verklaring van de Beheerder

Beheerder Meewind
Seawind Capital Partners B.V.
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Inlegvel bij het prospectus van Groenfonds Regionaal Duurzaam op 1 januari 2022
Duurzaamheidsbeleid Groenfonds Regionaal Duurzaam

Doelstelling van het Groenfonds Regionaal Duurzaam.
De doelstelling van het Groenfonds Regionaal Duurzaam (hierna ook ‘Fonds’) is het investeren in het risicodragend kapitaal van ondernemingen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame
energieprojecten in Nederland. Het investeringsportfolio van het Fonds bestaat uit geothermie, groen
gasproductie, warmte- koudeopslag, zonne-energie- en windenergieprojecten. De projecten kennen doorgaans
een langere exploitatieperiode waarbij rendement wordt verkregen uit de productie en levering van duurzame
elektriciteit, gas en/of warmte. Deze doelstelling valt onder de milieudoelstelling ‘mitigatie van
klimaatverandering’ zoals genoemd in artikel 9 onder a van de Taxonomie Verordening (2020/852).
Het duurzaamheidsbeleid van het Fonds is gelieerd aan de richtlijnen voor regeling groenprojecten van RVO.
Groenfonds Regionaal Duurzaam is aangemerkt als officieel Groenfonds en volg daarmee de richtlijnen voor
regeling groenprojecten zoals beschreven op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Bij
Duurzame energie (categorie 7) vindt u specifieke informatie over duurzame energieprojecten en groene
financiering. U kunt projecten indienen die duurzame energie opwekken op een van de onderstaande manieren.
* Biogas-opwaardeerinstallatie
* Biobrandstofproductie-installatie
* Windturbines
* Fotovoltaïsche cellen
* Zonnecollectoren
* Aardwarmte
* Waterkracht
Ecologisch duurzame beleggingen
Alle onderliggende beleggingen van het Fonds (100%) kunnen als ecologisch duurzaam worden aangemerkt
omdat de activiteiten van deze beleggingen voldoen aan de volgende kenmerken:
•
•
•

•

Een substantiële bijdrage leveren aan de milieudoelstelling ‘mitigatie van klimaatverandering’;
Geen ernstig afbreuk doen aan de andere milieudoelstellingen zoals benoemd in de Taxonomie
Verordening;
Geen ernstig afbreuk doen aan de Minimumgaranties, de procedures die directies van onderliggende
beleggingen van het Fonds hebben ingericht om de beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en
mensenrechten, de fundamentele principes en rechten op het werk (conform de verklaring van de
Internationale Arbeidsorganisatie) en het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens te
garanderen;
Voldoen aan de technische screeningscriteria die zijn vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening van
de Europese Commissie (2021/2139).

Voor de rapportering over hoe en in welke mate de beleggingen, beleggingen zijn in economische activiteiten
die als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt, maakt de Beheerder een onderscheid tussen
bestaande beleggingen (tot en met 2021) en nieuwe beleggingen (vanaf 2022).
Bestaande beleggingen
De Beheerder is in dialoog met de directies van de bestaande beleggingen om betrouwbare informatie te
verkrijgen over hoe en in welke mate (nu reeds of in de toekomst) aan de hiervoor genoemde kenmerken wordt
voldaan. Voor deze beleggingen geldt dat zij nog niet verplicht zijn om deze informatie te verzamelen en te
verschaffen; deze informatie is derhalve momenteel niet afdwingbaar. De Beheerder zal zich wel inspannen om
deze informatie te verzamelen.
Nieuwe beleggingen
De Beheerder heeft een beoordeling van de genoemde kenmerken van ecologisch duurzaam onderdeel
gemaakt van het investeringsproces. Tijdens het due diligence proces wordt met de directies van nieuwe
beleggingen besproken hoe en in welke mate aan de kenmerken voor de kwalificatie ‘ecologisch duurzaam’
wordt voldaan en hoe dit kan worden gestaafd. Afspraken over informatievoorziening zullen hierop worden
ingericht. Op basis hiervan verwacht de Beheerder dat hierover in de toekomst ten aanzien van de nieuwe
beleggingen adequaat zal kunnen worden gerapporteerd.
Impact
Groenfonds Regionaal Duurzaam 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 ten opzichte van de ‘standaard energiemix’ in Nederland te rapporteren.
Alle projecten binnen het Groenfonds Regionaal Duurzaam hebben gezamenlijk een totale vermeden CO2
uitstoot van 390 kTon/ jaar (boekjaar 2020). Dat komt overeen met een equivalent van het totale jaarlijkse
energieverbruik (elektriciteit en gas) van ca. 102.752 woningen (beide cijfers met betrekking tot boekjaar
2020). Het deel dat direct kan worden toegeschreven aan de financiering door het Groenfonds Regionaal
Duurzaam van Meewind is ca. 57 kTon/jaar en een equivalent van het totale jaarlijkse energieverbruik
(elektriciteit en gas) van 14.885 huishoudens (beide cijfers met betrekking tot boekjaar 2020).
Akkoord van Parijs
Met de doelstelling van dit Fonds wordt concreet bijgedragen aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs.
De projecten staan allemaal in Nederland en helpen de Nederlandse staat om haar beoogde CO2-reductie op
het gebied van energieopwekking te bereiken. Veel projecten in Groenfonds Regionaal Duurzaam hebben een
minimale looptijd van 15 jaar.
Met welke ESG-risico’s (duurzaamheidsrisico’s) houden we rekening in het beleggingsbeleid.
In het beleggingsbeleid van Groenfonds Regionaal Duurzaam wordt rekening gehouden met de ESG-risico’s
door uitsluitend direct (zonder tussenkomst van organisaties) in 100% duurzame energieprojecten te
investeren. Er is daarmee per definitie sprake van beperking of zelfs uitsluiting van bepaalde ESG-risico’s.
Zonder investeringen in duurzame energieprojecten nemen de ESG-risico’s wereldwijd toe.

Het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert uitsluitend in duurzame energieprojecten die uiteindelijk als
doel hebben om ecologische risico’s te beperken. Bij de investeringen kunnen tevens sociale en governance
risico’s een rol spelen. Deze worden als onderdeel van de due diligence procedure bij nieuwe investeringen
meegewogen in de besluitvorming. Het Fonds investeert uitsluitend in Nederland of België. Dat zorgt voor een
beperking van de sociale en governance risico’s gezien de relatief strenge wetgeving in deze landen op dat
vlak. Tot slot heeft het Fonds als doel om particulieren te laten investeren waarmee eigendom en winst uit de
projecten juist verdeeld wordt onder een grote groep betrokkenen en draagvlak wordt gecreëerd waarmee
eventuele sociale risico’s worden beperkt.
Wat zijn mogelijke effecten van de ESG-risico’s op het rendement van het Fonds.
Het Fonds streeft een versnelling van de duurzame energietransitie na door actief te investeren in 100%
duurzame energieprojecten. Het doel hiervan is dat de ecologische risico’s juist actief worden beperkt.
Wanneer er wereldwijd uitsluitend duurzame investeringen gedaan zouden worden zou dit effect enorm zijn.
Echter is dit niet het geval en is het rendement van het Fonds mogelijk ook onderhevig aan het effect van ESGrisico’s. In geval van bijvoorbeeld extreem weer (waterstijging, orkaan of dergelijke) lopen de projecten risico op
fysieke schade of uitval. Ook zijn (politieke) wijzigingen in wet- en regelgeving of maatschappelijk draagvlak als
gevolg van de energietransitie een risico voor het Fonds. Governance risico’s kunnen een negatief effect
hebben op de haalbaarheid en stabiliteit van de inkomsten uit duurzame energieprojecten en daarmee een
negatief effect op het rendement van het Fonds.
De ESG-risico’s worden zoveel mogelijk meegewogen in het beleggingsproces bij nieuwe investeringen.
Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
Meewind neemt de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals
gedefinieerd in de SFDR, voor zover mogelijk door beschikbaarheid van relevante data en resources in
aanmerking bij investeringen. Meewind heeft diverse duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd en vastgelegd in het
prospectus. Deze duurzaamheidsrisico’s maken onderdeel uit van het beleggingsproces bij nieuwe
investeringen.
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Assurance-rapport van
de onafhankelijke accountant
Opdracht en verantwoordelijkheden

Werkzaamheden

ons oordeel.
Oordeel
het financieel toezicht voorgeschreven gegevens.

KPMG Accountants N.V.
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Voorwaarden van
Beheer en Bewaring inzake
Regionaal Duurzaam 1
De ondergetekenden:
1.
Seawind Capital Partners B.V.

Fonds
Beheerder
en
2.

Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en)

in aanmerking nemende dat:

als Bewaarder van het Fonds is aangesteld en deze Voorwaarden van Beheer en Bewaring voor

partijen komen overeen als volgt:

Artikel 1
Definities

AIFMD
Beheerder
Bewaarder
Fonds

Fondsvermogen
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Participatiehouders
Prospectus
Stichting
Voorwaarden
Wft

wet op het financieel toezicht.

Artikel 2
Naam en duur

Artikel 3
Aard, doel, fiscale status van het Fonds

omschreven in het Prospectus.

Participatiehouder.

Artikel 4
Eigendom

4.3

Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Artikel 5
Bewaring

Artikel 6
Beheer en beleggingen

Participatiehouders op.

Artikel 7
Het Fonds

de schulden en door toepassing van eventuele voorzieningen en reserveringen.
naam van de Stichting.

Artikel 8
Rechten en verplichtingen van de Participatiehouders
verhouding van het aantal participaties dat een Participatiehouder houdt.
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Artikel 9
Participaties en vaststelling waarde van de participaties
omschreven in het Prospectus.

in dezen.

uitstaande participaties van het Fonds.

Artikel 10
Deelnemen in het Fonds

van de Voorwaarden.

opgeven.

Voorwaarden van Beheer en Bewaring

Artikel 11
Inkoop van participaties
ingediend.

fiscaal nadelige gevolgen voor de Participatiehouders op te heffen.

Artikel 12
Overdracht van participaties
van Beheerder.

Artikel 13
Vergaderingen van Participatiehouders

Regionaal Duurzaam 1 | Prospectus 2017

13.7

De vergadering van Participatiehouders wordt voorgezeten door een daartoe door de Beheerder
aangewezen persoon.

Artikel 14
Verslaglegging

14.4

Artikel 15
Defungeren van of vervanging van de Beheerder en de Stichting

40
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participaties.

15.5

Van de vervanging wordt aan alle Participatiehouders mededeling gedaan aan het adres van iedere

Artikel 16
Ontbinding

evenredigheid van het aantal door ieder van hen gehouden Participaties.

Artikel 17
Kosten

Artikel 18
Wijziging van de Voorwaarden
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Artikel 19
Toepasselijk recht
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Seawind Capital Partners B.V.

Seawind Capital Partners B.V.

SGG Depositary B.V.

SGG Depositary B.V.

Stichting Juridisch Eigendom
Meewind Fonds(en)

Stichting Juridisch Eigendom
Meewind Fonds(en)

Voorwaarden van Beheer en Bewaring
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