
 

 

 
 

Persbericht  
  
Koers Triodos Fair Share Fund neerwaarts bijgesteld met 2,3%  

Zeist, 23 maart 2020 - Per vandaag, 23 maart 2020, wordt de koers van Triodos Fair Share Fund 
naar beneden bijgesteld met 2,3% als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus. De 
vergaande maatregelen die momenteel worden genomen door overheden om de verspreiding 
van het COVID-19 virus tegen te gaan, hebben een negatieve invloed op de reële economie in 
verschillende landen. Hoewel veel meer gematigd dan de effecten op de aandelenmarkten, is de 
impact van deze maatregelen daarmee ook voelbaar bij beleggingsfondsen die actief zijn in de 
reële economie.    
  
In de afgelopen dagen heeft de beheerder van Triodos Fair Share Fund een inschatting gemaakt 

van de impact van lokale overheidsmaatregelen als gevolg van het COVID-19 virus en dalende 

olieprijzen op de belangrijkste aandelenparticipaties van het fonds. Dit heeft geleid tot een lagere 

waardering van een aantal bedrijven in de portefeuille gezien de lagere groeiprojecties voor de 

middelkorte termijn. Het resultaat van deze lagere waardering is een daling van de intrinsieke 

waarde van het fonds met 2,3%, wat tot uiting komt in de koers per 23 maart 2020.  

Het fonds heeft nauw contact met de organisaties waarin het heeft geïnvesteerd om de lokale 

situatie te begrijpen en is alert om in te spelen op risico's die mogelijk ontstaan in de portefeuille. 

Tegelijkertijd is het van belang om te onthouden dat, vooral in deze tijden, de investeringen van 

het fonds het verschil maken voor mensen in uitdagende omstandigheden. 

Hoewel de neerwaartse bijstelling op dit moment alleen van toepassing is voor Triodos Fair 

Share Fund, ligt het in de lijn der verwachting dat Triodos Microfinance Fund, waarvan de 

portefeuille vergelijkbaar is, eveneens te maken zal krijgen met een neerwaartse bijstelling. De 

intrinsieke waarde van dit fonds wordt echter op maandbasis vastgesteld. De intrinsieke waarde 

van Triodos Microfinance Fund zal gepubliceerd worden op 7 april 2020.  

Over Triodos Investment Management  
Triodos Investment Management brengt beleggers die hun geld in willen zetten voor blijvende, 
positieve verandering samen met innovatieve ondernemers en duurzame bedrijven die precies 
daarmee bezig zijn. Op deze manier dienen wij als katalysator in die sectoren die een sleutelrol 
spelen in de transitie naar een eerlijker, duurzamer en menselijker wereld. 
 
In de 25 jaren waarin wij actief zijn als impactbelegger hebben wij een diepgaande kennis 
opgebouwd over sectoren als Energie & Klimaat, Financiële Dienstverlening in opkomende 
markten en Duurzame Voeding en Landbouw.. Naast directe investeringen in deze sectoren, 
beleggen wij ook in beursgenoteerde ondernemingen die actief bijdragen onze duurzame 
transitiethema’s. Per ultimo 2019 bedroeg het vermogen onder beheer van Triodos Investment 
Management EUR 4,9 miljard. 
 
Triodos Investment Management is wereldwijd actief als impactbelegger en is een volledige 
dochteronderneming van Triodos Bank NV. 
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