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Voor u ligt de kwartaalrapportage van het Energie Transitiefonds. In deze 
rapportage vindt u een overzicht van de resultaten en ontwikkelingen van 
het fonds in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

In het tweede kwartaal van 2021 is de koers van Energie Transitiefonds licht gestegen. Hadden de tegen-
vallende resultaten van de portefeuillebedrijven in 2020 het vorige kwartaal nog een negatieve uitwerking 
op de koers, de ontwikkeling van de afgelopen periode geeft vertrouwen richting de toekomst.

Inleiding

Kerncijfers

Datum Intrinsieke waarde1

30 april 2021 € 1.008,6852

31 mei 2021 € 1.013,6141

30 juni 2021 € 1.018,4781

Rendementen

Gemiddeld fondsrendement2 5 jaar + 1,83%

Fondsrendement³ lopend jaar - 3,57%

Fondsrendement³ 12 maanden - 1,23%

Uitkeringen afgelopen 12 maanden € - 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 gebaseerd op het nettoresultaat. 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 Energielevering X Q1 2019

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

De financiering van Volta Vert B.V. zoals in de vorige kwartaalrapportage vermeld werd heeft afgelopen 
kwartaal op een andere wijze invulling gekregen.

Het afgelopen kwartaal heeft Energie Transitiefonds geen nieuwe investeringen gedaan. Van de 
portfoliobedrijven lichten wij graag een aantal bijzonderheden in het afgelopen kwartaal uit.

Greener breidt uit en wordt wereldwijd marktleider
Alfen, specialist in slimme energieoplossingen voor de toekomst, heeft Greener begin april 2021 van 30 
nieuwe mobiele batterijen voorzien. Hierdoor beschikt Greener over 43 mobiele energieopslagsystemen 
met een totale capaciteit van 15MWh. Greener is hiermee wereldwijd marktleider als het gaat om de 
verhuur van mobiele stroomoplossingen door middel van de inzet van batterijen. Lees verder

Greenchoice klantvriendelijkste energieleverancier
Eind mei 2021 is het grootste onafhankelijke onderzoek onder consumenten naar klantvriendelijkheid in 
Nederland gepresenteerd. Greenchoice komt binnen de energiesector als winnaar uit de bus. Daarmee 
mag Greenchoice zich ook dit jaar weer de klantvriendelijkste energieleverancier van Nederland 
noemen. Lees verder

Ontwikkelingen  
Energie Transitiefonds

https://meewind.nl/nieuws/greener-breidt-uit-met-30-nieuwe-mobiele-batterijoplossingen/
https://www.greenchoice.nl/nieuws/artikelen/klantvriendelijkste2021/
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Per 1 juni 2021 is Chrisbert van Kooten (52) als CFO binnen de directie aangesteld. In zijn nieuwe rol als 
CFO van Meewind beheerder, Seawind Capital Partners B.V., zal Van Kooten de financiele groeistrategie 
van Meewind verder vorm gaan geven. Van Kooten neemt jarenlange financieel-bestuurlijke ervaring 
mee in zijn nieuwe functie. Zo werkte hij eerder dertien jaar bij KPMG en was hij de laatste twaalf jaar 
werkzaam bij TINC Development Partners (TDP). Hier vervulde hij de afgelopen vijf jaar de rol van CIO 
binnen het directiecomité van TDP en was hij lid van de directieraad van TINC, een beursgenoteerde 
investeringsmaatschappij met een gediversifieerde portefeuille van investeringen in de publieke en 
private infrastructuur. Als CFO van Meewind wordt Van Kooten verantwoordelijk voor het bestendigen 
van de financiële groei en het uitbreiden van de succesvolle portefeuilles.  

Ontwikkelingen Beheerder Meewind

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

Energie Concurrent Levering groene energie 146.000 ton CO2 2019*

Energie Concurrent 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.

Impact Energie Transitiefonds 
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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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