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Begrippen met een hoofdletter die in deze kennisgeving niet
worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt
gegeven in het prospectus van de Vennootschap (het ‘Prospectus’).

Geachte Aandeelhouder,
Wij informeren u bij dezen dat de raad van bestuur van de
Vennootschap (de ‘Raad van Bestuur’) heeft besloten om in het
Prospectus een aantal wijzigingen aan te brengen.

1. Update van de leden van de Raad van Bestuur in
het Prospectus
Aangezien mw. Marilou van Golstein Brouwers per 1 februari
2020 is afgetreden als directeur van de Vennootschap, is het
Prospectus gewijzigd om mw. Van Golstein Brouwers van de
ledenlijst van de Raad van Bestuur te verwijderen, alsook
haar biografie.

2. Wijziging van de Sectie ‘Beoordeling van
Duurzaamheid’ van het Prospectus
Het Prospectus is gewijzigd om meer details en uitleg te
verschaffen over hoe fondsenbeheerders de duurzaamheids
criteria en de naleving van milieu-, maatschappelijke en
governancecriteria beoordelen inzake de bewuste investeringen.
De Sectie ‘Beoordeling van Duurzaamheid’ van het Prospectus
is dan ook gewijzigd, door meer details en uitleg toe te
voegen over de door de Beleggingsbeheerder uitgevoerde
duurzaamheidsbeoordeling inzake de bewuste beleggingen,

evenals de risicokennisgevingen met betrekking tot
‘duurzaamheid’ en het ‘gebrek aan gemeenschappelijke
taxonomie’.
Er moet worden benadrukt dat de extra details en uitleg al door
de Beleggingsbeheerder werden toegepast en al op de website
van de Beleggingsbeheerder waren gepubliceerd. Daarom zijn
deze wijzigingen niet van invloed op de (reeds) uitgevoerde
duurzaamheidsbeoordeling door de Beleggingsbeheerder, op de
beleggingsstrategie van de subfondsen van de Vennootschap en
op het risicoprofiel van de subfondsen van de Vennootschap.

3. Wijziging van de risicokennisgeving in verband
met het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de
Europese Unie (‘Brexit’).
Vanwege de politieke ontwikkelingen binnen het Verenigd
Koninkrijk inzake Brexit en de onderhandelingen over een
uittredingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de
Europese Unie voor een ordentelijke Brexit, is het Prospectus
gewijzigd om de risicokennisgeving met betrekking tot Brexit bij
te werken in de Sectie ‘Risicofactoren’ van het Prospectus.
Bovenstaande wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing.
De herziene versie van het Prospectus zal te gepasten tijde
beschikbaar worden gesteld op het hoofdkantoor van de

Vennootschap, of bij Triodos Bank N.V. (Belgian Branch),
Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
Klantenservice, T: +31 30 694 2400, E: TriodosIM@triodos.com
of met Triodos Bank N.V. (Belgian Branch), Hoogstraat 139/3,
1000 Brussel.
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 groeten,
TRIODOS SICAV I
De Raad van Bestuur

