Essentiële beleggersinformatie.
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal.
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al
dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204).
Dit fonds is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal onder beheer van Triodos Investment
Management BV.

Doelstellingen en beleggingsbeleid.
Doelstelling
Het doel van Triodos Groenfonds is om vermogen te
beleggen in projecten die het behoud en de ontwikkeling
van natuur en milieu bevorderen. De belangrijkste sectoren
waarin Triodos Groenfonds belegt, zijn duurzame
energie, biologische landbouw, natuur- en landschap,
duurzaam bouwen en milieutechnologie.
Beleggingsbeleid
Beleggingen worden hoofdzakelijk gedaan in de vorm van
leningen. Deze leningen worden verstrekt op basis van
hypothecaire zekerheid of bankgarantie en/of op basis van
verpanding van vorderingen en opbrengsten uit contracten.

Risico- en opbrengstprofiel.
Minder risico
Normaliter lagere winst

Meer risico
Normaliter hogere winst

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de
volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt
voor het berekenen van deze indicator, zijn geen
betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel.
Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en
rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan
veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de
belegging risicovrij is.
Beleggingen in leningen zijn over het algemeen minder
volatiel dan beleggingen in aandelen. Triodos Groenfonds
belegt voornamelijk in leningen.
De volgende risico’s zijn van essentieel belang voor dit
fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de
indicator:

Conform de eis uit de Regeling Groenprojecten 2016 dient
Triodos Groenfonds ten minste 70% van het vermogen
direct of indirect in projecten met een groenverklaring te
beleggen.
Overige informatie
• Aandeelhouders in het fonds hebben mogelijk een recht
op een vrijstelling Groene Beleggingen in box 3 en een
heffingskorting Groene Beleggingen.
• Jaarlijks keert het fonds de beschikbare winst uit aan de
aandeelhouders als dividend.
• U kunt aandelen in het fonds op iedere beursdag kopen of
verkopen.
• Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor
beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te
nemen.

• Risico van het wijzigen van de fiscale status van het fonds.
Triodos Groenfonds heeft de verplichting minimaal 70%
van zijn vermogen te beleggen in erkende groenprojecten.
Indien het fonds daar niet aan voldoet, kan Triodos
Groenfonds de status van groenfonds verliezen.
Daarnaast bestaat het risico dat de Nederlandse overheid
de wet- en regelgeving wijzigt. Hierdoor kunnen fiscale
voordelen voor bezittingen in maatschappelijke
beleggingen voor de belegger wijzigen of vervallen, al dan
niet met terugwerkende kracht.
• Renterisico. Het rendement van Triodos Groenfonds is
(grotendeels) afhankelijk van de ontwikkelingen op de
kapitaalmarkt. Afhankelijk van de samenstelling van de
portefeuille heeft een verandering van de rentevoet op de
kapitaalmarkt een positief of negatief effect op het
resultaat van Triodos Groenfonds.
• Kredietrisico. Het fonds investeert in leningen en loopt
hierdoor kredietrisico. Het risico bestaat dat een
kredietnemer niet aan zijn rente- en/of aflossings
verplichtingen kan voldoen.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds
verwijzen wij u naar het hoofdstuk over risico’s in het
prospectus.

TLIM

Kosten.
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing, te betalen. Deze
kosten verminderen het mogelijke resultaat van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging
%
worden aangerekend
Instapvergoeding
n.v.t.
Uitstapvergoeding
n.v.t.
Dit is het maximale percentage dat berekend kan worden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het
fonds zijn onttrokken
Lopende kosten

%
0,95

Kosten die onder bepaalde specifieke
voorwaarden aan het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding

%

Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. Uw
financieel adviseur of distributeur kan echter wel in- of
uitstapkosten rekenen. U kunt hierover informatie krijgen
van uw financieel adviseur of distributeur.
Het lopende kostencijfer is gebaseerd op uitgaven voor het
jaar eindigend op 31 december 2019. Dit cijfer kan van jaar
tot jaar verschillen.
Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende
pagina(’s) van het prospectus van het fonds. Deze vindt u
op www.triodos-im.com.

n.v.t.

In het verleden behaalde resultaten.
5

Valuta: EUR
Datum eerste koers: 29 juni 1998

4

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Bij de berekening van de in het verleden
behaalde resultaten is rekening gehouden met de lopende
kosten. Er is geen rekening gehouden met de in- en
uitstapvergoedingen.
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Praktische informatie.
• Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV.
• BNP Paribas Securities Services treedt op als bewaarder van Triodos Groenfonds.
• Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via www.triodos-im.com. Op deze
website vindt u ook de meest actuele overige informatie en de koers van het fonds.
• De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.
• Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het
prospectus van de beleggingsinstelling is.
Aan dit fonds is in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19 februari 2020.
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