TRIODOS SICAV I
Société d’Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 11-13 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 119 549
(de “Vennootschap”)

Informatieve kennisgeving over wijzigingen
in het prospectus van de Vennootschap
Luxemburg, 30 november 2021
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 de Vennootschap heeft besloten het Prospectus te wijzigen zoals
hieronder beschreven. Alle wijzigingen gaan met onmiddellijke ingang in.

1. Verduidelijkingen in het kader van SFDR
Na de publicatie van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de
“SFDR”), verduidelijkt het Prospectus nu dat informatie over het beleid van de Beheermaatschappij inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s (artikel 3 van de SFDR), de verklaring
over duediligencebeleid met betrekking tot SFDR-indicatoren van belangrijke ongunstige effecten
(artikel 4 van de SFDR) en informatie over de consistentie van het beloningsbeleid van de Beheer
maatschappij met de integratie van duurzaamheidsrisico’s (artikel 5 van de SFDR) is te vinden op
https://www.triodos-im.com/sustainability-related-disclosures.

2. Verduidelijkingen in het kader van de Taxonomieverordening
Verder is, na de publicatie van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad
van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame
beleggingen (de “Taxonomieverordening”) in het Prospectus verduidelijkt dat de Vennootschap
bijdraagt aan de volgende milieudoelstellingen zoals beschreven in artikel 9 van de Taxonomie
verordening:
• mitigatie van klimaatverandering;
• adaptatie van klimaatverandering;
• het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;
• de transitie naar een circulaire economie;
• de preventie en bestrijding van verontreiniging; en
• de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.
Het streven van de Vennootschap is enkel te beleggen in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd
in artikel 2(17) van de SFDR, met uitzondering van contante posities en posities in derivaten die
bijkomend worden ingezet voor een adequaat fonds- en liquiditeitsbeheer.
De Vennootschap belegt in zeven thema’s die een cruciale rol spelen in de transitie naar een
duurzame economie en samenleving. De beleggingen die bijdragen aan de volgende transitiethema’s
zijn waarschijnlijk voor een groot deel economische activiteiten die in aanmerking komen voor
taxonomie: Duurzame Voeding en Landbouw, Hernieuwbare Hulpbronnen, Circulaire Economie,
Duurzame Mobiliteit en Infrastructuur, en Innovatie voor Duurzaamheid.

3. Verduidelijkingen in het kader van ESG-benadering en AMF-positie
De Franse Autorité des Marchés Financiers publiceerde op 11 maart 2020 standpunt/aanbeveling
DOC-2020-03 inzake de verschaffing van informatie door collectieve beleggingsinstellingen die
niet-financiële benaderingen (zoals ESG-factoren) hanteren.
Derhalve is verduidelijkt dat de Vennootschap een zeer engagerende benadering hanteert met
betrekking tot het meenemen van niet-financiële criteria, in de zin dat alle beleggingen in de
portefeuilles van de Compartimenten worden beoordeeld aan de hand van duurzaamheidscriteria.
Bovendien hanteert Triodos een bottom-up benadering om het beleggingsuniversum van Triodos op te
bouwen in plaats van de benchmark als uitgangspunt te nemen. Deze aanpak leidt gemiddeld tot een
reductie ten opzichte van het benchmarkuniversum van 60% tot 90%.

4. Uitbestedingsovereenkomsten
De centrale administrateur van de Vennootschap, RBC Investor Services Bank S.A. (“RBC
IS”), die onder andere transferagentdiensten verleent, kan worden verplicht persoonlijke en
vertrouwelijke gegevens van beleggers (de “Vertrouwelijke Informatie”) bekend te maken en over
te dragen aan andere entiteiten binnen de RBC-groep of aan externe onderaannemers (tezamen
de “Onderaannemers”) (de “Gegevensoverdracht”). De door RBC IS gesloten uitbestedings
overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende gegevensoverdracht aan Onderaannemers, zijn
noodzakelijk om RBC IS in staat te stellen haar diensten op het verwachte niveau (qua prestaties,
efficiëntie en kwaliteit) aan de Vennootschap en, indirect, diens beleggers te leveren.
Een beschrijving van de doelstellingen van de door RBC IS gesloten uitbestedingsovereenkomsten,
de Vertrouwelijke Informatie die in het kader daarvan aan Onderaannemers kan worden doorgegeven,
en het land waar die Onderaannemers zijn gevestigd, is opgenomen in bijlage 1 bij deze informatieve
kennisgeving.
Het is mogelijk dat de Onderaannemers niet zijn gebonden aan de Luxemburgse verplichtingen inzake
het beroepsgeheim en dat de op hen van toepassing zijnde verplichtingen inzake het beroepsgeheim
(indien van toepassing) minder streng zijn dan de Luxemburgse wetgeving inzake het beroepsgeheim.
Dit gezegd zijnde, is RBC IS echter wettelijk verplicht, en heeft zij tegenover de Vennootschap
toegezegd, om enkel uitbestedingsovereenkomsten aan te gaan met Onderaannemers die ofwel van
rechtswege zijn onderworpen aan verplichtingen inzake het beroepsgeheim, ofwel contractueel zijn
gebonden aan strikte geheimhoudingsregels.
RBC IS heeft tegenover de Vennootschap verder toegezegd redelijke technische en organisatorische
maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie betrokken bij de
Gegevensoverdracht te waarborgen en om Vertrouwelijke Informatie tegen ongeoorloofde verwerking
te beschermen. Enkel een beperkt aantal medewerkers van de betrokken Onderaannemer heeft
derhalve toegang tot Vertrouwelijke Informatie, op basis van een noodzaak tot kennisname en het

principe van minimale toegangsrechten. Tenzij anderszins wettelijk is toegestaan/vereist, of om
te voldoen aan verzoeken van nationale of buitenlandse toezichthouders of rechtshandhaving,
wordt de betreffende Vertrouwelijke Informatie niet overgedragen aan andere entiteiten dan de
Onderaannemers.

5. Verduidelijking met betrekking tot Triodos Impact Mixed Fund – Defensive,
Triodos Impact Mixed Fund – Neutral en Triodos Impact Mixed Fund – Offensive
Het Prospectus is verduidelijkt om aan te geven dat Triodos Impact Mixed Fund – Defensive, Triodos
Impact Mixed Fund – Neutral, en Triodos Impact Mixed Fund - Offensive nu tot 10% (was 20%) van
hun nettovermogen in contanten kunnen aanhouden. Onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals
grote onzekerheid op de financiële markten, kan dit percentage gedurende een korte periode worden
overschreden.

6. Wijziging met betrekking tot Triodos Pioneer Impact Fund
Het profiel van de typische belegger is als volgt gewijzigd:
De typische belegger in het Compartiment is een natuurlijke persoon of Institutionele Belegger die
wereldwijd wenst te beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven met voornamelijk een
kleine tot middelgrote marktkapitalisatie en die goede financiële resultaten combineren met bewezen
leiderschap in hun bijdrage aan de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie
duurzame ontwikkeling. Blijk van dergelijk leiderschap komt voort uit de levering van producten en
diensten die oplossingen zijn voor de duurzaamheidsuitdagingen die moeten worden opgepakt,
of het vervullen van een leidende rol in de processen voor de levering van deze oplossingen, en uit
toonaangevende prestaties op het gebied van milieu en maatschappij uitstekende prestaties met
betrekking tot maatschappelijke en milieukwesties als een onderneming reguliere producten en
diensten levert, of uit de levering van duurzame producten en diensten.
De typische belegger kan het risico van (een gedeeltelijk of volledig) verlies van diens belegging
dragen. Het Compartiment is ontworpen met het oog op de beleggingsdoelstelling van vermogensgroei
op lange termijn via een geconcentreerde en gerichte beleggingsportefeuille – weliswaar echter
goed gediversifieerd naar beleggingsportefeuille geografische regio’s, economische sectoren en de
Triodos-transitiethema’s – in overwegend kleinere en middelgrote ondernemingen die doorgaans
geschikt is voor beleggers met een hogere risicotolerantie.

7. Creatie van afgedekte aandelenklassen
De Vennootschap biedt nu op portefeuilleniveau afgedekte Aandelenklassen aan. Zie het herziene
Prospectus voor een meer volledige beschrijving van de kenmerken.
Als gevolg hiervan kan de Vennootschap nu voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide
instrumenten, met inbegrip van OTC-derivaten (termijninstrumenten). In het kader hiervan is in het
Prospectus een beleid inzake zekerhedenbeheer opgenomen (bijlage 2).

8. Adreswijziging van de Beheermaatschappij
De Beheermaatschappij, Triodos Investment Management B.V., heeft haar hoofdkantoor in Nederland
gewijzigd en is nu gevestigd aan de Hoofdstraat 10, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg. Indien u
bepaalde informatie of documenten van de Beheermaatschappij wenst te ontvangen, gelieve dan in
uw correspondentie dit nieuwe adres te gebruiken.
De herziene versie van het Prospectus zal te zijner tijd beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van de
Vennootschap.
Met uitzondering van de punten 5, 6 en 7 gaan alle wijzigingen in het Prospectus in op de datum
van het Prospectus. De in de punten 5 en 7 bedoelde wijzigingen gaan in op 1 januari 2022. Wat
betreft de wijziging genoemd in punt 6 krijgen Aandeelhouders een maand vanaf de datum van deze
kennisgeving de tijd om hun Aandelen kosteloos te laten terugkopen indien zij het niet eens zijn met
de doorgevoerde wijziging.
Ter voorkoming van enig misverstand hebben de in deze kennisgeving met een hoofdletter geschreven
begrippen de betekenis zoals uiteengezet in het bijgewerkte Prospectus.
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
Bijlage 1 Uitbestede activiteiten
Soort Vertrouwelijke Informatie
die aan Onderaannemers wordt
doorgegeven

Vestigingsland van de
Onderaannemers

Aard van de uitbestede activiteiten

Vertrouwelijke Informatie

België
Canada
Hongkong
India
Ierland
Jersey
Luxemburg
Maleisië
Polen
Singapore
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

• Transferagent/aandeelhouders
diensten (incl. wereldwijde
afstemming)
• Treasury- en marktdiensten
• IT-infrastructuur (hostingdiensten,
inclusief clouddiensten)
• IT-systeembeheer/operationele
diensten
• IT-services (incl. ontwikkelings- en
onderhoudsdiensten)
• Verslaglegging
• Beleggersdiensten

