1 december 2021
Toelichting op de wijzigingen in het prospectus van Triodos Groenfonds
Het prospectus van Triodos Groenfonds (het Fonds) wordt gewijzigd. Het nieuwe
prospectus wordt op 1 januari 2022 van kracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:
-

-

De beleggingsrestricties zijn gebundeld in een apart hoofdstuk van het
prospectus. De restrictie voor beleggingen in één vennootschap of project is
bovendien aangepast van 25% naar 15% van het fondsvermogen.
De informatie uit het inlegvel is opgenomen in het hoofdgedeelte van het
prospectus. Zo is er bijvoorbeeld een hoofdstuk Duurzaamheidsbeleid
gemaakt, waarin veel van deze informatie is opgenomen. Om te voldoen aan
de vereisten van Europese wet- en regelgeving, is een paragraaf over
taxonomie toegevoegd aan dit hoofdstuk. Het inlegvel is verwijderd.
De informatie over het aandeelhoudersregister is aangepast ter
verduidelijking.

Daarnaast is de tekst van het prospectus verduidelijkt en zijn enkele cijfers en
gegevens bijgewerkt.
Waarom zijn de investeringsrestricties gebundeld en is één van de restricties
aangepast?
In het prospectus dat van kracht is tot 1 januari 2022, werden op verschillende
plekken in het prospectus de beperkingen in het beleggingsbeleid van het Fonds
genoemd. Al deze restricties zijn in het nieuwe prospectus gebundeld en in één
hoofdstuk geplaatst.
Hierdoor zijn de beleggingssrestricties duidelijker en beter te vinden voor beleggers.
De restrictie voor beleggingen in één vennootschap of entiteit is aangepast van 25%
naar 15% van het fondsvermogen. Met de groei van het fonds, werd de hoogte van
deze restrictie steeds minder relevant voor het Fonds en de beleggers. Door deze
restrictie op 15% vast te stellen, heeft het Fonds voldoende mogelijkheden om zijn
doelstellingen waar te maken en geeft het beleggers een meer realistisch beeld van
het beleid van het Fonds.
Waarom is de informatie van het inlegvel verplaatst naar het hoofdgedeelte van het
prospectus?
In maart 2021 werd een inlegvel toegevoegd aan het prospectus van het Fonds. In
dat inlegvel was informatie opgenomen waarmee het Fonds voldeed aan nieuwe
wet- en regelgeving. Die informatie is nu opgenomen op verschillende plekken in het
hoofdgedeelte van het prospectus, waarvan het hoofdstuk Duurzaamheidsbeleid de
voornaamste is. Aan dat hoofdstuk is informatie toegevoegd over taxonomie. Het
inlegvel is verwijderd.
Waarom is de informatie over het aandeelhoudersregister aangepast?
In het prospectus dat van kracht is tot 1 januari 2022, werd aangegeven dat een
gedeelte van het aandeelhoudersregister door Triodos Bank Nederland werd
bijgehouden. Dat is nu niet het geval. Daarom is deze tekst aangepast.

