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Luxemburg, 31 augustus 2022 
 
 
Met een hoofdletter geschreven termen die niet in dit document zijn gedefinieerd, hebben de betekenis 
zoals vermeld in het prospectus van de Vennootschap (het “Prospectus”). 
 
Beste Aandeelhouder, 
 
Hierbij delen wij u mee dat het prospectus aanzienlijk is geherstructureerd, opnieuw geschreven en 
samengesteld voor een betere gebruikersvriendelijkheid. Deze nieuwe versie is aanzienlijk korter, beter 
gestructureerd en eenvoudiger te lezen en te begrijpen. 
Ook al is het nieuwe prospectus anders als document, aan uw belegging zelf is niets gewijzigd. Zaken 
zoals doelstellingen, strategieën en risico's blijven hetzelfde als voorheen, en kosten blijven hetzelfde, 
met uitzondering van beheerkosten voor een aantal klassen (zie hieronder).  
 
Belangrijkste kenmerken van het nieuwe Prospectus 
• Uniforme beschrijvingen van fondsen  Elk fonds wordt op een vergelijkbare wijze op een eigen 

pagina beschreven (soms op twee pagina's) in het gedeelte "Fondsbeschrijvingen". Algemene 
informatie wordt weergegeven in alle andere gedeeltes. 

• Definities van risico's naar het einde van het gedeelte verplaatst  Om een herhaling van 
risico-informatie voor elk fonds te vermijden, bevat het nieuwe Prospectus relevante belangrijke 
risico's voor elk fonds in de beschrijving van dat fonds, en een definitie van de risico's is te vinden 
na de beschrijving van het laatste fonds.. 

• Actuele informatie over beschikbare aandelenklassen is naar de website verplaatst  Het 
prospectus bevat nog steeds informatie over kosten voor de belangrijkste aandelenklassen, maar 
ISIN-codes, oorspronkelijke uitgifteprijzen en uitgiftedatums zijn nu beschikbaar op www.triodos-
im.com. 

 

Wijzigingen 

 

1. Uitleg van beleggingsbeleid van Triodos Pioneer Impact Fund (het "Compartiment") 

 

De vorige referentie naar de nadruk van het Compartiment op "een duurzame toekomst voor de 
bevolking en de planeet door te beleggen in bedrijven met toonaangevende duurzame producten en 
technologieën die oplossingen bieden voor de zeven geïdentificeerde duurzaamheidsthema's" is niet 
langer opgenomen in het beleggingsbeleid van het Compartiment, omdat dit niet langer relevant is 
vanwege de wijzigingen in screeningcriteria van 2018. Daarnaast geldt deze nadruk ook voor alle 
overige compartimenten van de Vennootschap, omdat alle beleggingen van de Vennootschap aan 
dezelfde (duurzaamheids)screening worden onderworpen. Daarom hebben we van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om het beleid van het Compartiment omtrent het bovenstaande te verduidelijken. Deze 



wijziging gaat niet gepaard met wijzigingen in het beleggingsbeleid of een wijziging van het risicoprofiel 
van het Compartiment. 

Deze wijziging is van toepassing vanaf de datum van deze kennisgeving. 

 

2. Stijging van de beheerkosten voor bepaalde compartimenten 

 

De beheerkosten voor de volgende aandelenklassen wordt voor de volgende compartimenten 
verhoogd: 

Compartiment Aandelenklasse Nieuwe 
beheerkosten 

Triodos Impact Mixed Fund - Defensive R-Cap en R-Dis 1,15 % 
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R-Cap en R-Dis 1,25% 
Triodos Impact Mixed Fund - Offensive R-Cap en R-Dis 1,35% 
Triodos Global Equities Impact Fund R-Cap en R-Dis 1,40% 

 
Deze wijziging geldt vanaf 1 oktober 2022. 
Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen kunnen hun Aandelen binnen 30 dagen 
kosteloos laten terugkopen. 
 

3. Wijziging van de benchmark voor bepaalde compartimenten 
 
Omdat de looptijd van de vastrentende portefeuilles van de volgende compartimenten binnenkort wordt 
verkort, worden de benchmarks, die alleen worden gebruikt voor prestatievergelijkingen, als volgt 
aangepast zodat deze overeenkomen met de verkorte looptijd. 
 

Compartiment Huidige benchmark Nieuwe benchmark 
Triodos Impact Mixed Fund - Defensive MSCI World Index (25%), 

iBoxx Euro Non- sovereigns 
Eurozone (45%) en iBoxx 
Euro Sovereigns Eurozone 
(30%) 

MSCI World Index 
(25%), iBoxx Euro 
Corporates Overall Total 
Return (45%) en iBoxx 
Euro Eurozone 
Sovereign 1-10 Total 
Return (30%) 

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral MSCI World Index (50%), 
iBoxx Euro Non- sovereigns 
Eurozone (30%) en iBoxx 
Euro Sovereigns Eurozone 
(20%) 

MSCI World Index 
(50%), iBoxx Euro 
Corporates Overall Total 
Return (30%) en iBoxx 
Euro Eurozone 
Sovereign 1-10 Total 
Return (20%) 

Triodos Impact Mixed Fund – Offensive MSCI World Index (75%), 
iBoxx Euro Non- sovereigns 
Eurozone (15%) en iBoxx 
Euro Sovereigns Eurozone 
(10%) 

MSCI World Index 
(75%), iBoxx Euro 
Corporates Overall Total 
Return (15%) en iBoxx 
Euro Eurozone 
Sovereign 1-10 Total 
Return (10%) 

Triodos Euro Bond Impact Fund iBoxx Euro Non-Sovereign 
Eurozone (60%) en iBoxx 
Euro Sovereign Eurozone 
(40%) 

iBoxx Euro Corporates 
Overall Total Return 
(60%) en iBoxx Euro 



Eurozone Sovereign 1-
10 Total Return (40%) 

 
Deze wijziging gaat niet gepaard met wijzigingen in het beleggingsbeleid of een wijziging van het 
risicoprofiel van de hierboven genoemde compartimenten. 
 
Deze wijziging is van toepassing vanaf de datum van deze kennisgeving. 
 

4. Uitleg van diversificatievereisten 
 
In de diversificatievereisten van de Vennootschap wordt nadrukkelijk vermeld dat de beperking onder 
punt B van de relevante tabel van toepassing is op obligaties die zijn uitgegeven vóór 8 juli 2022 door 
een kredietinstelling waarvan het hoofdkantoor zich in een EU-land bevindt en die wettelijk onderworpen 
zijn aan speciaal openbaar toezicht om obligatiehouders te beschermen. Als een compartiment meer 
dan 5% van zijn nettovermogen belegt in dergelijke obligaties die door één emittent zijn uitgegeven, 
mag de totale waarde van een dergelijk vermogen niet hoger zijn dan 80% van de waarde van het 
vermogen van het compartiment. 
 
Deze wijziging is van toepassing vanaf de datum van deze kennisgeving. 
 

*** 
 
Voor eventuele termen die in deze brief worden gebruikt en in het nieuwe Prospectus worden 
gedefinieerd, geldt de definitie die daar wordt vermeld. 
 
De herziene versie van het Prospectus zal te zijner tijd beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de 
Vennootschap of aan Triodos Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.. 
 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Client Services, T: +31 30 694 2400, E: 
TriodosIM@triodos.com. 
 
Alle informatie over de Vennootschap waaronder de “Essentiële beleggersinformatie” in het Nederlands 
en het Frans en het prospectus en de laatste periodieke verslagen in het Engels zijn beschikbaar op 
www.triodos.be. Ze zijn ook gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank N.V. 
(Belgian Branch), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, of via telefoon op 02 548 28 51. 
 
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd, L’Echo en La Libre. 
 
De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een 
beslissing wordt genomen om te beleggen 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
TRIODOS SICAV I 
De Raad van Bestuur 
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