Zeewind Bestaande Parken
en Nieuwe Parken
Kwartaalrapportage
Vierde kwartaal 2021

Kwartaalrapportage 4 - 2021

Inleiding
Voor u ligt de kwartaalrapportage van de Zeewindfondsen. In deze
rapportage vindt u een overzicht van de resultaten en ontwikkelingen van
de fondsen in de periode van 1 oktober tot en met 31 december.
De koers van fonds Zeewind Bestaande Parken heeft zich het afgelopen kwartaal ontwikkeld binnen de
lange termijn verwachtingen. Ook de koers van Zeewind Nieuwe Parken heeft zich het afgelopen kwartaal
ontwikkeld binnen de lange termijn verwachtingen. Wij lichten de koersontwikkelingen van onze Zeewind
fondsen in deze kwartaalupdate graag aan u toe.

Intrinsieke waarde en omvang Zeewind Bestaande Parken
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Intrinsieke waarde en omvang fonds afgelopen 12 maanden1
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Rendementen
Gemiddeld fondsrendement² 5 jaar

+ 8,32%

Fondsrendement 12 maanden

+ 1,81%

Uitkeringen afgelopen 12 maanden

€ 95,- per participatie

3

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 jaarlijks getoetst 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 gebaseerd op het nettoresultaat. Hierin zijn lopende fondskosten en eventuele uitkeringen verrekend.
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Kerncijfers
Datum

Intrinsieke waardes1

Uitgekeerd dividend

€ 1.204,48

€ 0,00

30 November

€ 1.210,10

€ 0,00

31 December

€ 1.257,87

€ 0,00

31 Oktober

Intrinsieke waarde en omvang Zeewind Nieuwe Parken
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Uitkering

Intrinsieke waarde

Intrinsieke waarde en omvang fonds afgelopen 12 maanden1

0
jan 21

feb 21
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aug 21

sep21

okt 21

nov 21
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Rendementen
Gemiddeld fondsrendement² 5 jaar

+ 12,04%

Fondsrendement3 12 maanden

+ 8,52%

Uitkeringen afgelopen 12 maanden

€ 215,- per participatie

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 in opdracht van de beheerder jaarlijks getoetst
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.

Kerncijfers
Datum

Intrinsieke waardes1

Uitgekeerd dividend

€ 1.610,41

€ 0,00

30 November

€ 1.645,88

€ 0,00

31 December

€ 1.673,92

€ 0,00

31 Oktober
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Beleggingen
Zeewind Bestaande Parken
Bedrijf

Sector

Financiering

Deelneming

Sinds

Belwind N.V.

X

X

2009

Northwind N.V.

X

2014

Beleggingen
Zeewind Nieuwe Parken
Bedrijf
Nobelwind N.V.

Sector

Financiering

Deelneming

Sinds

X

X

2015

Ontwikkelingen
Zeewind Bestaande Parken
Tijdens het opstellen van deze rapportage waren de gegevens t/m november 2021 beschikbaar.
In het vierde kwartaal zijn voor windpark Belwind geen operationele bijzonderheden te melden.
De technische en commerciële beschikbaarheid van het windpark zijn over die maanden boven de
gegarandeerde 95% geweest.
In het tweede kwartaal van 2021 werd in kwartaalrapportage aangegeven dat een van de 56 turbines
defect was geraakt en werd vervangen. Inmiddels heeft het park vergoedingen ontvangen vanuit de
verzekeraar om te compenseren voor de misgelopen omzet. Ook is er compensatie ontvangen voor de
directe herstelkosten.
De wind in de maand oktober was beter dan verwacht. In november viel de wind echter tegen. Over het
gehele jaar is de windproductie over 2021 slechter geweest dan verwacht. Dit heeft ervoor gezorgd dat
de hoeveelheid verkochte elektriciteit lager uitviel dan verwacht. Net zoals in de Nederlandse markt zijn
ook in België de stroomprijzen gestegen. Dit heeft een positieve invloed op de intrinsieke waarde van het
Windpark. In de toekomst kan de opgewekte energie immers voor een hogere prijs verkocht worden dan
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De geldverstrekking aan het park Northwind verliep afgelopen kwartaal goed. Omdat het hier gaat om
een achtergestelde lening is de performantie hiervan minder afhankelijk van de actuele windsnelheid

direct van de gestegen energieprijzen. Anderzijds zou de waarde niet negatief beïnvloed worden in het
geval van een eventueel mogelijke dalende marktsituatie.

Ontwikkelingen
Zeewind Nieuwe Parken
Tijdens het opstellen van deze rapportage waren de gegevens t/m november 2021 beschikbaar.
In het vierde kwartaal zijn voor windpark Nobelwind geen operationele bijzonderheden te melden.
De technische en commerciële beschikbaarheid van het windpark zijn over die maanden boven de
gegarandeerde 95% geweest.
In de maand oktober waaide het meer dan verwacht. In de maand november heeft het minder hard
gewaaid dan verwacht. Hiermee is de windproductie over het gehele jaar 2021 slechter geweest dan
verwacht. Hierdoor valt de hoeveelheid verkochte elektriciteit lager uit dan verwacht. Wel zijn afgelopen
Dit heeft een positieve invloed op de intrinsieke waarde van het windpark. Momenteel wordt onderzocht
contractueel vast te zetten.

Impact Zeewind Bestaande Parken
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.
Project totaal

Deel Meewind

Project
Belwind

300.796

79.157

64.791

17.050

Northwind

486.500

128.026

3.649

960
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Impact Zeewind Nieuwe Parken
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.
Project totaal

Deel Meewind

Project
Nobelwind

361.956

95.252

72.029

18.955

Ontwikkelingen Beheerder Meewind
Periodiek organiseert Meewind een participantenvergadering voor de participanten in de fondsen van
Meewind. Voor 2021 was deze gepland op zaterdag 13 november. Helaas heeft de vergadering op
het laatste moment geen doorgang kunnen vinden door de oplopende besmetting van COVID-19. De
presentaties over de fondsen, die gepland stonden tijden de participantenvergadering, zijn inmiddels
opgenomen en worden gedeeld met de participanten. Voor het jaar 2022 wordt gekeken wat de
mogelijkheden zijn om weer een fysieke vergadering te houden.
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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
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/zeewind-bestaande-parken
https://meewind.nl/bekijk-pdf/prospectus/zeewind-bestaande-parken
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