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 Multi Impact Fund, een subfonds van Triodos Impact Strategies N.V.
EUR - Z aandelenklasse (ISIN code: NL 0011327432)
Dit fonds is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal onder beheer van Triodos Investment
Management B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid.
Doelstelling
Het fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille die
voornamelijk bestaat uit Triodos impact-beleggingsfondsen.
Enkele van deze fondsen waren tot nu toe alleen
beschikbaar voor professionele beleggers. Triodos Multi
Impact Fund maakt impact beleggen in thema’s als
duurzame handel (fair trade), biologische voeding en
duurzame landbouw mogelijk voor particuliere beleggers.
Beleggingsbeleid
Triodos Multi Impact Fund belegt via de Triodos fondsen in
een breed spectrum aan impact thema’s, zoals cultuur,
hernieuwbare energie, duurzame landbouw, biologische
voeding en microfinanciering. Daarnaast belegt het fonds
via een Triodos fonds in beursgenoteerde bedrijven die
worden beschouwd als koploper op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en als
voorbeeld gelden voor hun sector.

Risico- en opbrengstprofiel.
Minder risico
Normaliter lagere winst

Triodos Multi Impact Fund belegt in de genoemde impact
thema’s via een uitgebalanceerde verdeling van beleggings
fondsen die door Triodos Investment Management B.V.
worden beheerd. Deze fondsen beleggen hoofdzakelijk in
directe (in sommige gevallen achtergestelde) leningen en
voor een beperkt deel in aandelen, zowel beursgenoteerd
(de MVO-koplopers) als private, en richten zich op Europa
(voornamelijk Nederland) en opkomende landen. Daarnaast
belegt Triodos Multi Impact Fund rechtstreeks in een
achtergestelde lening aan een Triodos stichting die leningen
verstrekt ten behoeve van handelsfinanciering aan
coöperatieven en ondernemingen in duurzame landbouw
ketens. Voorts belegt het fonds direct in beursgenoteerde
impact-obligaties in euro, uitgegeven door kredietwaardige
bedrijven en organisaties. Deze obligaties worden geselec
teerd aan de hand van strikte duurzaamheidscriteria.
Overige informatie
• Jaarlijks keert het fonds de winst uit aan de
aandeelhouders in de vorm van dividend.
• U kunt aandelen in het fonds op iedere beursdag kopen of
verkopen.

volatiel dan aandelen. De brede spreiding van het fonds
zorgt voor een lagere volatiliteit.
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 betrouw
bare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet
gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendements
categorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat de belegging
risicovrij is.
Dit fonds belegt in beleggingsfondsen die hoofdzakelijk
leningen verstrekken, in impact obligaties en in een
achtergestelde lening. Het fonds is via beleggingsfondsen
voor een beperkt deel belegd in beursgenoteerde aandelen
en private equity. Leningen zijn over het algemeen minder

De volgende risico’s zijn van essentieel belang voor dit fonds
en worden niet (voldoende) weergegeven door de indicator:
• Liquiditeitsrisico. De kans bestaat dat het fonds niet over
voldoende financiële middelen beschikt om aan bepaalde
verplichtingen te kunnen voldoen waaronder het voldoen
aan verzoeken tot inkoop van aandelen.
• Renterisico. Het rendement van Triodos Multi Impact Fund
is in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkelingen
op de kapitaalmarkt. Een verandering van de rentevoet
kan een positief of negatief effect hebben op de waarde
van de beleggingen.
• Debiteurenrisico. De kans bestaat dat projecten die
middels een impact-obligatie zijn gefinancierd, niet in
staat zijn om aan hun rente- en aflossingsverplichtingen
te voldoen.
Voor een uitgebreid overzicht van de risico’s van dit fonds
verwijzen wij u naar het hoofdstuk over risico’s in het
prospectus.
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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 in rekening worden
%
gebracht voordat of nadat u heeft belegd
Instapvergoeding
n.v.t.
Uitstapvergoeding
n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden
afgehouden voordat het wordt belegd / voordat de
opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Kosten die jaarlijks aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan
het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding

%
1,87

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 2017. 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.
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Valuta: EUR
Ingangsdatum: 1 december 2015
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 Multi Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management B.V.
• BNP Paribas Securities Services S.C.A. treedt op als bewaarder van Triodos Multi Impact Fund.
• Het Engelstalige 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 laatste aandelenkoersen.
• De belastingwetgeving van de lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de belegger.
• De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen aanbieden.
Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
• Triodos Investment Management B.V. 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 B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 19 februari 2018.
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