ASN Groenprojectenfonds
Kwartaalbericht december 2016
Fondsprofiel

Kerngegevens

Het ASN Groenprojectenfonds belegt minstens 70% van het fondsvermogen in aangewezen groenprojecten
zoals bedoeld in de Regeling groenprojecten 2016 en de Regeling groenprojecten buitenland 2002. Daarmee
draagt het fonds bij aan het behoud en de verbetering van klimaat, milieu en natuur. Het fonds financiert
projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorziening. Het fonds
belegt in onderhandse leningen en in aandelenkapitaal. De particuliere belegger heeft mogelijk een fiscaal
voordeel bij het beleggen in dit fonds.
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Toelichting resultaat
Het ASN Groenprojectenfonds behaalde in het vierde kwartaal van 2016 een negatief rendement van 1,11%.
Daarmee kwam het rendement over het jaar 2016 op basis van de intrinsieke waarde uit op 1,15%. Dit is
inclusief het herbelegde dividend van € 0,15 per participatie over 2015, uitgekeerd in 2016.
De belangrijkste positieve bijdrage aan het rendement (ongeveer 0,4%) kwam van de couponinkomsten van
de leningenportefeuille. De stijging van de kapitaalmarktrente voor leningen met looptijden langer dan twee
jaar veroorzaakte waardeveranderingen van de leningenportefeuille. Dit leverde een negatieve bijdrage van
zo’n 1,3% aan het rendement. Na aftrek van fondskosten resulteerde dit in het nettorendement van -1,11%.

Koers ultimo maand:
€ 26,83
Hoogste koers 12 maanden:
€ 27,12
Laagste koers 12 maanden:
€ 26,65
Dividend:
€ 0,15 per 09-05-2016
Dividendrendement:
0,56%
Fondsomvang:
€ 422.677.146,60
Uitstaande aandelen:
15.754.091
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Groene instelling
Het ASN Groenprojectenfonds is
aangewezen als een Groene Instelling in
het kader van de Regeling groenprojecten
2016 en de Regeling groenprojecten
buitenland 2002.
Met deze regeling stimuleert de
overheid initiatieven voor behoud en
verbetering van natuur en milieu. De
overheid biedt investeerders in deze
projecten belastingvoordelen en bevordert
daarmee milieuvriendelijke investeringen.
Een Groene Instelling is een instelling
waarvan het doel en de feitelijke
werkzaamheden bestaan uit het
hoofdzakelijk (voor ten minste 70%)
beleggen in daartoe aangewezen projecten
die in het belang zijn van de bescherming
van het milieu, waaronder natuur en bos.
De minister van Financiën wijst Groene
Instellingen aan.

Belastingvoordeel

Wijzigingen portefeuille
portefeuille
Wijzigingen

Het ASN Groenprojectenfonds financierde in het vierde kwartaal drie leningen van in totaal ongeveer
€ 1,9 miljoen. Het fonds verstrekte onder andere een lening van € 800.000 aan Solaris Industria. Dit bedrijf
uit Utrecht heeft als doel dat elk bedrijf een eigen duurzame energievoorziening krijgt. Het bedrijfsleven kan
namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame Nederlandse samenleving. Solaris Industria
Marktontwikkeling
realiseert grootschalige zonnepanelenprojecten met eigen financieringsmogelijkheden.

Marktontwikkelingen
Visie en vooruitzichten

In het vierde kwartaal steeg de marktrente van leningen met looptijden langer dan twee jaar. De premie voor
kredietrisico die de markt eist, is tot voor kort behoorlijk gedaald. Er is nog veel vraag naar groene investeringen.
Er is echter ook sprake van een sterke concurrentie op prijs (de rentevergoeding op leningen).
Leningen voor projecten op het gebied van zonne-energie hebben op dit moment een aantrekkelijk risicorendementsprofiel. Het gaat echter vooral om kleinere projecten.
De omvang van de transacties in de sector windenergie neemt toe. Veiling van windparken is een trend. Dit is
positief voor consumenten en projectondernemers, en voor vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland.
Maar het is niet per se positief voor beleggers. De forse competitie op het gebied van tarieven en de versoepeling
van convenanten verhogen het beleggingsrisico.
Het segment duurzaam bouwen en nutsbedrijven is nieuw. Dit segment groeit en we verwachten er veel van
voor 2017. Woningcorporaties blijven minder aantrekkelijk vanwege negatieve rendementen.

Particulieren die beleggen in het ASN
Groenprojectenfonds hebben mogelijk een
extra belastingvoordeel bovenop het
rendement van het fonds. Het voordeel
bestaat uit een heffingskorting van 0,7%
en een vrijstelling van de
vermogensrendementsheffing
in box 3 van 1,2%. Dit
voordeel geldt voor een inleg van
maximaal € 57.213 (2016) in groene
beleggingen, en maximaal € 114.426
(2016) voor beleggers die dat kalenderjaar
fiscale partners zijn. De belastingdienst
berekent dit mogelijke voordeel over de
groene beleggingen per 1 januari van elk
jaar. De fiscale behandeling hangt af van
de individuele omstandigheden van de
belegger. De overheid kan de regels voor
de fiscale behandeling van beleggers
veranderen.

Visie en vooruitzichten
De marges staan onder druk van de lage rente en het grote aanbod van geld door financiële partijen. In het
belang van de participanten in het fonds blijven we zoeken naar een goede balans tussen risico en rendement.
We streven ernaar in 2017 het groenpercentage fors te verhogen. Dit is het deel van het fondsvermogen dat
is belegd in projecten met een groenverklaring in het kader van de Regeling groenprojecten van de overheid.
De pijplijn van transacties in groene projecten in het buitenland is positief. We werken aan verscheidene
transacties in het komende halfjaar.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het ASN Groenprojectenfonds is een beleggingsinstelling. De AIF-beheerder
daarvan is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en het ASN Groenprojectenfonds zijn opgenomen in het register van de AFM. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) bepaalt het beleggingsbeleid van
het ASN Groenprojectenfonds. Dit waarborgt dat de beleggingen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. Voor het ASN Groenprojectenfonds is een prospectus en de Essentiële
Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar via www.asnbank.nl. Lees de EBi voordat u besluit het beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

