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Definities

In dit document hebben de volgende woorden de daarbij genoemde betekenis.

Beheerder De beheerder is ACTIAM N.V. (ACTIAM), statutair gevestigd te Utrecht.
Fonds Een serie gewone aandelen van ACTIAM Beleggingsfondsen II en subfonds zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wft. De volgende

Fondsen vallen hieronder:
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief; ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief.

Onderliggende
Beleggingsinstelling
(door ACTIAM beheerd)

Een Onderliggende Beleggingsinstelling (door ACTIAM beheerd) waarin beleggingen van een Fonds plaatsvinden,
waaronder: ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa (ADIA Europa); ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-
Amerika (ADIA Noord-Amerika); ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific (ADIA Pacific); ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende Landen (ADIA Opkomende Landen); ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa; ACTIAM
Impact Wereld Aandelenfonds; Euro Short Duration Pool; Euro Obligatiepool.

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, heeft een begrip dat hiervoor is omschreven in het enkelvoud, met
dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het meervoud dezelfde betekenis en vice
versa. Voor het overzicht van de juridische structuur van een Fonds en de betreffende Onderliggende
Beleggingsinstelling(en) wordt verwezen naar paragraaf 1.4 Juridische & Fiscale structuur ACTIAM
Beleggingsfondsen II.
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1.1 BELEGGINGSFILOSOFIE VAN ACTIAM IN HET KORT

ACTIAM Beleggingsfondsen II bestaat uit Fondsen voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Deze
Fondsen kunnen via de Onderliggende Beleggingsinstellingen onder andere beleggen in aandelen van
beursgenoteerde bedrijven, (kortlopende) staatsobligaties of bedrijfsobligaties en beursgenoteerde
vastgoedondernemingen.

De toevertrouwde gelden worden op een professionele manier beheerd. Daarvoor is specialistische
beleggingsexpertise noodzakelijk. ACTIAM N.V. ("ACTIAM") beoogt om, rekening houdend met het
beleggingsbeleid dat voor de Fondsen is geformuleerd, een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

ACTIAM gelooft in beleggen op de lange termijn. Duurzaam beleggen staat daarin centraal. Vanuit deze
overtuiging wil ACTIAM naast financieel rendement ook rekening houden met de maatschappelijke aspecten van
beleggingen.

ACTIAM EN DUURZAAM BELEGGEN
ACTIAM is ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement goed kunnen samengaan, en dat deze
elkaar ook kunnen versterken. Een duurzaam beleggingsbeleid kan binnen de filosofie van ACTIAM bijdragen aan
een aantrekkelijk financieel rendement. ACTIAM heeft een rijke historie van drie decennia in duurzaam
beleggen. Reeds in 1990 werd voor de eerste door ACTIAM beheerde fondsen een duurzaam beleggingsbeleid
geïntroduceerd, en sinds 1995 wordt tevens actief engagement gevoerd met bedrijven waarin wordt belegd. Door
het aangaan van een dialoog met bedrijven en door te stemmen streeft ACTIAM er daarbij naar bedrijven aan te
zetten tot een meer duurzaam beleid. ACTIAM gelooft dat bedrijven en instellingen die duurzaam ondernemen
integraal onderdeel laten zijn van hun beleid en hun handelen meer toekomstbestendig zijn. Een duurzaam
beleggingsbeleid is tegenwoordig ingebed in alle door ACTIAM gevoerde beleggingsstrategieën. Hierdoor kunnen
door ACTIAM competitieve en duurzame beleggingsoplossingen en fondsen worden aangeboden tegen lage kosten.

Aan het duurzame beleggingsbeleid ligt een transparant proces ten grondslag dat door ACTIAM in-house is
ontwikkeld. ACTIAM hanteert daarbij strenge en zorgvuldige duurzaamheids- en/ of impactcriteria om
ondernemingen, overheden en instellingen te selecteren voor haar beleggingsproposities, waarbij tegelijkertijd
wordt beoogd financiële rendementsdoelstellingen te realiseren. In door ACTIAM aangeboden
beleggingsproposities wordt qua categorisering onderscheid gemaakt naar ‘verantwoorde’, ‘duurzame’ en op
‘impact’ gebaseerde beleggingsstrategieën. De lat voor duurzaam ingestoken beleggingsstrategieën ligt daarbij
qua duurzaamheidseisen hoger dan die voor verantwoorde beleggingsstrategieën. Voor op impact gebaseerde
beleggingsstrategieën geldt daarnaast dat daarmee aantoonbare maatschappelijke toegevoegde waarde wordt
gecreëerd.

UITGANGSPUNTEN DUURZAAM BELEGGINGSBELEID
ACTIAM belegt op een duurzame wijze, waarbij rekening wordt gehouden met algemeen aanvaarde ethische
beleidsuitgangspunten. Met betrekking tot ondernemingen, overheden en instellingen waarin wordt belegd,
worden daartoe minimumeisen gesteld aan beleid en gedrag op het gebied van milieu, sociale aspecten en
ondernemingsbestuur. Dit wordt getoetst aan de hand van door ACTIAM gehanteerde ESG-criteria, waarbij ESG
staat voor Environmental, Social en Governance. De minimumeisen voor wat betreft gehanteerde ESG-criteria
worden opgesteld aan de hand van de zogenaamde Fundamentele Beleggingsbeginselen van ACTIAM. Dit zijn door
ACTIAM geformuleerde beleidsuitgangspunten voor een respectvolle omgang met milieu, mensen en
maatschappij.

Het duurzame beleggingsbeleid dat door ACTIAM wordt gevoerd bestaat uit de volgende beleidsonderdelen:
■ uitsluitingenbeleid;
■ engagementbeleid; en
■ stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.

ACTIAM is verantwoordelijk voor het uitsluitingen-, engagement- en stembeleid. Voor de implementatie van het
uitsluitingen- en engagementbeleid maakt ACTIAM gebruik van informatie van gespecialiseerde dataleveranciers.
ACTIAM beoordeelt deze informatie en stelt vast welke ondernemingen, overheden en instellingen in aanmerking
komen voor uitsluiting en/of engagement. Hiertoe is door ACTIAM een selectiecomité ingericht. Dit
selectiecomité besluit welke ondernemingen, overheden en instellingen van belegging zijn of worden uitgesloten.
De uitvoering van het stembeleid vindt plaats via een daarin gespecialiseerde derde partij.
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UITSLUITINGENBELEID
Alle ondernemingen, overheden en instellingen waarin ACTIAM investeert worden beoordeeld op naleving van
minimumeisen die gesteld worden aan milieu, sociaal en bestuurlijk beleid en gedrag. Ten behoeve van het
kunnen waarborgen van een respectvolle omgang met milieu, mensen en maatschappij zijn door ACTIAM ten
behoeve van het beleggingsbeleid Algemene Uitsluitingscriteria en Aanvullende Uitsluitingscriteria geformuleerd.

Algemene Uitsluitingscriteria
De Algemene Uitsluitingscriteria zijn vastgelegd in de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Dit zijn door ACTIAM
geformuleerde beleidsuitgangspunten voor een respectvolle omgang met milieu, mensen en maatschappij.

Milieu
ACTIAM belegt niet in activiteiten die ernstige schade toebrengen aan het milieu of aan het klimaat. ACTIAM is
daarbij in het bijzonder kritisch op vervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputting van natuurlijke
hulpbronnen, zoals water, land en fossiele brandstoffen. Beoogd wordt daarbij om de voetafdruk met betrekking
tot de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en het gebruik van water door ondernemingen of landen die zijn
opgenomen in de beleggingsportefeuilles zoveel als mogelijk te beperken.

Mensen
Ondernemingen, overheden en instellingen hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om universele
mensenrechten en arbeidsrechten te respecteren, waaronder het recht op gezondheid, onderwijs, en toegang tot
energie, water en sanitaire voorzieningen. Voor wat betreft het respecteren van fundamentele arbeidsrechten
sluit ACTIAM zich aan bij internationale normen. Dit betekent geen kinderarbeid, geen dwangarbeid en geen
discriminatie op de werkvloer, maar wel vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
Al deze aspecten worden door ACTIAM zorgvuldig beoordeeld bij het selecteren van beleggingen. In dit kader
belegt ACTIAM in beginsel niet in de productie, ontwikkeling, verkoop of distributie van controversiële wapens en
aanverwante producten en niet in de verkoop van wapens aan burgers of de verkoop van militair materieel aan
militaire regimes.

Maatschappij
Een zorgvuldige en integere omgang met de maatschappij vormt een kernaspect binnen het beleggingsbeleid van
ACTIAM. ACTIAM sluit ondernemingen, overheden en instellingen uit waaraan sancties zijn opgelegd door
internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie. ACTIAM is ook kritisch op corruptie.
Corruptie heeft veel gezichten. Denk aan omkoping, afpersing, fraude, samenzwering, witwassen,
belastingontduiking en nepotisme. ACTIAM streeft ernaar ondernemingen, overheden en instellingen die zich met
dergelijke praktijken inlaten niet in beleggingsportefeuilles op te nemen.

Daarnaast hanteert ACTIAM strenge normen ten aanzien van het thema klant- en productintegriteit. Zo wordt in
beginsel niet belegd in ondernemingen die schade toebrengen aan de volksgezondheid, zoals bedrijven die tabak,
pornografie of gok- en loterijspellen produceren. ACTIAM belegt ook niet in bedrijven en landen die zich schuldig
maken aan ernstige misstanden op het gebied van dierenwelzijn.

Het al dan niet voldoen aan de Algemene Uitsluitingscriteria wordt gemeten aan de hand van diverse indicatoren
welke voortkomen uit internationale verdragen, conventies en zogeheten ‘best practices’. Het Global Compact
van de Verenigde Naties is een voorbeeld van zo’n verdrag. Opvattingen over de Algemene Uitsluitingscriteria en
daartoe gehanteerde indicatoren kunnen in de tijd wijzigen. Voortschrijdende inzichten kunnen leiden tot
bijstelling op basis waarvan ondernemingen, overheden en instellingen al dan niet uitgesloten of weer toegelaten
worden.

Bij het toepassen van de Algemene Uitsluitingscriteria wordt naast de bestaande situatie bij ondernemingen,
overheden en instellingen, tevens beoordeeld wat de potentie en intenties zijn om hierin verandering aan te
brengen en zich voor te bereiden op de maatschappelijke transities die gaande zijn. Hierbij wordt gekeken naar
de mate waarin bedrijven zich voorbereiden op maatschappelijke veranderingen zoals bijvoorbeeld de
energietransitie of de toenemende maatschappelijke aandacht voor arbeidsrechten, cybersecurity en ontbossing.
De potentie en intentie om te veranderen wordt door ACTIAM aangeduid als het ‘adaptieve vermogen’. Bedrijven
bij wie het vermogen of de wil ontbreken om zich aan te passen worden ten behoeve van cliënten uitgesloten van
belegging.

Door wijzigingen in de samenstelling van de beleggingsportefeuilles waarin wordt belegd, bestaat de
mogelijkheid dat in een financieel instrument wordt belegd voordat een adequate beoordeling heeft plaats
kunnen vinden. Wanneer na beoordeling blijkt dat deze onderneming, overheid of instelling moet worden
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uitgesloten, zal de belegging binnen 30 werkdagen worden beëindigd, tenzij de Beheerder bepaalt dat in het
belang van de aandeelhouders voor de verkoop een langere periode mag worden gehanteerd.

ACTIAM publiceert overzichten van ondernemingen, overheden en instellingen die op basis van de Algemene
Uitsluitingscriteria zijn uitgesloten van belegging. Deze zijn te vinden op de Webpagina van de beheerder.

Aanvullende Uitsluitingscriteria
Op de ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen zijn, in aanvulling op de Algemene Uitsluitingscriteria, tevens de
zogeheten Aanvullende Uitsluitingscriteria van toepassing. Dit betekent dat voor deze fondsen een strenger
uitsluitingenbeleid wordt toegepast dan dat gebaseerd op de Algemene Uitsluitingscriteria. Op basis van de
Aanvullende Uitsluitingscriteria kunnen in dit kader tevens aandelen van ondernemingen worden uitgesloten op
basis van significante betrokkenheid bij activiteiten op het gebied van bont, nucleaire energie en activiteiten die
afbreuk doen aan veiligheid van data en privacy.

Ook bij het toepassen van Aanvullende Uitsluitingscriteria wordt, naast de bestaande situatie, beoordeeld in
hoeverre ondernemingen in staat en bereid zijn aanpassing te laten zien. Bedrijven die volgens de
beoordelingssystematiek over onvoldoende adaptief vermogen beschikken ten aanzien van bijvoorbeeld
maatschappelijke veranderingen zoals de energietransitie passen niet in duurzame indexfondsen en worden
daarom voor de ACTIAM Duurzaam Indexfondsen van belegging uitgesloten.

Gebruikmaking van ESG-scores
Aan alle beleggingen van de Fondsen en aan de Fondsen zelf wordt een ESG-score toegekend die door ACTIAM
wordt bepaald. Deze ESG-score kan variëren tussen 0 en 100, waarbij de maximale ESG-score van een
vermogenstitel 100 kan bedragen. Hoe beter de ondernemingen, overheden of instellingen presteren op ESG-
aspecten, des te hoger de score. Ook de benchmark wordt een ESG-score gegeven. Rekening houdend met de
rendementsdoelstelling van een Fonds, luidt het streven dat een Fonds een zo hoog mogelijke ESG-score
realiseert.

Voor de volledige lijsten met de uitsluitingen van bedrijven op basis van de Algemene en Aanvullende
Uitsluitingscriteria en voor de lijst met de uitsluitingen van overheden per 31 december 2020 verwijzen wij naar
de website van de Beheerder.

ENGAGEMENTBELEID
ACTIAM beoordeelt bij het toepassen van het uitsluitingenbeleid voor ondernemingen, overheden en instellingen
naast het huidige beleid en gedrag ook in hoeverre deze in staat en bereid zijn hierin te veranderen. Op basis van
zogenaamd engagement streeft ACTIAM ernaar om het adaptieve vermogen van bijvoorbeeld bedrijven positief te
beïnvloeden, in het bijzonder indien sprake is van verhoogde ESG-risico’s. Bij engagement wordt actief de dialoog
aangegaan met ondernemingen, instellingen en overheden om zo oplossingen aan te dragen voor hun
duurzaamheidsuitdagingen en om verandering te stimuleren op het gebied van milieu, sociale aspecten en/of
ondernemingsbestuur.

De doelstellingen van engagement zijn onder andere:
■ het zorgdragen dat verbetering wordt getoond in ESG-beleid en ESG-prestaties;
■ het zorgdragen dat verbeteringen van ESG-standaarden worden gerealiseerd; en
■ het beïnvloeden van wet- en regelgeving op het gebied van ESG-standaarden.

De wijze waarop de dialoog met ondernemingen, overheden of instellingen wordt aangegaan, is onder andere
afhankelijk van de aanleiding van engagement, de bereidheid om samen te werken en om vragen te
beantwoorden. Engagement kan vanuit verschillende invalshoeken gestart worden, bijvoorbeeld vanuit nieuwe
en/of veranderende wet- en regelgeving en/of door samen te werken met andere beleggers om bepaalde ESG-
doelstellingen te behalen en ESG-risico’s te verminderen.

Wanneer na beoordeling duidelijk wordt dat verbetering van het beleid of gedrag op het gebied van milieu,
sociale aspecten en/of ondernemingsbestuur nodig is om op termijn uitsluiting te voorkomen, wordt proactief
een gesprek aangegaan. Zo kan ingeval van aandelenbeleggingen vanuit de rol als aandeelhouder het belang bij
deze ondernemingen duidelijk gemaakt worden dat verbetering noodzakelijk is. Naast het aangaan van de
actieve dialoog, is het ook mogelijk dat voorstellen gedaan worden tijdens aandeelhoudersvergaderingen van
ondernemingen. Bij de uitvoering van het engagementbeleid kan ACTIAM gebruik maken van de diensten van
Sustainalytics B.V. (Sustainalytics). ACTIAM monitort daarbij het engagementproces zoals dat door Sustainalytics
wordt uitgevoerd.
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Voorafgaand aan eventuele uitsluiting van ondernemingen, overheden of instellingen wordt door ACTIAM te allen
tijde beoordeeld in hoeverre het voeren van engagement zinvol kan zijn. Ondernemingen, overheden of
instellingen die geen of onvoldoende voortgang laten zien na het aangaan van het engagement, kunnen na
beoordeling door het selectiecomité alsnog worden uitgesloten van belegging.

STEMBELEID OP AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Met betrekking tot beleggingen door de Fondsen in aandelen kan een aandeelhouder op
aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen stemmen op voorstellen van het bestuur. Voor het
gebruikmaken van het stemrecht op bestuursvoorstellen heeft ACTIAM beleid ontwikkeld gebaseerd op de
Fundamentele Beleggingsbeginselen. In het algemeen wordt qua bestuursvoorstellen gestemd op:

■ voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming;
■ voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen;
■ voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen;
■ accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen;
■ kapitaal gerelateerde voorstellen; en
■ overige gewichtige voorstellen.

Naast bestuursvoorstellen worden in aandeelhoudersvergaderingen ook aandeelhoudersvoorstellen besproken.
Aandeelhoudersvoorstellen gaan veel meer dan de ingediende voorstellen van het management over impact of
beleid gerelateerd aan milieu, mensenrechten of ethische principes. Ook voor aandeelhoudersvoorstellen heeft
ACTIAM beleid ontwikkeld gebaseerd op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Ten behoeve van de uitvoering
van het stembeleid maakt ACTIAM gebruik van de diensten van Sustainalytics.

Voor een uitgebreid verslag over de ESG-ontwikkelingen in de verslagperiode verwijzen wij naar het jaarverslag
van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Een meer gedetailleerde stemverantwoording is opgenomen op actiam.com.

RICHTLIJNEN VOOR TRANSPARANTIE
ACTIAM Beleggingsfondsen II onderschrijft de richtlijnen voor transparantie van duurzame beleggingsfondsen van
het European Sustainable and Responsible Investment Forum (Eurosif).

1.2 DOOR ACTIAM BEHEERDE BELEGGINGSINSTELLINGEN

ACTIAM is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor in Amsterdam. ACTIAM is een 100% deelneming van
Athora Netherlands N.V. (Athora Netherlands). Voor de volgende beleggingsinstellingen is ACTIAM per de
publicatiedatum van dit jaarverslag ‘beheerder van een beleggingsinstelling’ (Beheerder), ook wel Alternative
Investment Fund Manager genoemd (AIFM):

■ ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.;
■ ACTIAM Beleggingsfondsen II;
■ ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa (ADIA Europa);
■ ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika (ADIA Noord-Amerika);
■ ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific (ADIA Pacific);
■ ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen (ADIA Opkomende Landen);
■ ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe ;
■ ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America;
■ ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific;
■ ACTIAM Financial Inclusion Fund;
■ ACTIAM-FMO SME Finance Fund I;
■ Zwitserleven Beleggingsfondsen;
■ Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen;
■ ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.);
■ Euro Short Duration Pool;
■ Euro Obligatiepool;
■ Euro Aandelenpool;
■ Amerika Aandelenpool;
■ Azië Aandelenpool;
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■ Euro Vastgoedfondsenpool;
■ Global Emerging Markets Equity Pool; en
■ Global Equity Impact Pool.

1.3 VERKLARING OMTRENT BEDRIJFSVOERING

Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het
financieel toezicht (Wft) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende
het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld, waaronder de uitbestede
activiteiten. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden
moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 115y lid 5 van
het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wft en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond
hiervan verklaren wij als Beheerder te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in
artikel 115y lid 5, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de
bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert.

Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar
effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Voor het komende jaar verwachten wij geen
significante wijziging in de opzet van de bedrijfsvoering die een materiële impact zal hebben op de
dienstverlening door ACTIAM Beleggingsfondsen II.

1.4 JURIDISCHE & FISCALE STRUCTUUR ACTIAM BELEGGINGSFONDSEN II

Juridische structuur
ACTIAM Beleggingsfondsen II is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met een open-end-
structuur dat is opgericht op 1 september 2020. Het fondsvermogen wordt verdeeld over series participaties voor
de verschillende Fondsen, waarbij indien mogelijk wordt belegd via Onderliggende Beleggingsinstellingen. Dit
leidt tot schaalvergroting als gevolg waarvan efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. Bovendien kunnen
nieuwe fondsen op betrekkelijk eenvoudige wijze worden geïntroduceerd en in de bestaande structuur worden
ondergebracht. Hierdoor kan sneller en efficiënter op veranderende behoeften van klanten en marktsituaties
worden ingespeeld. Beleggingsbeleid, risicoprofiel en kostenstructuur kunnen per Fonds verschillen. Voorafgaand
aan de introductie van een fonds stellen de Beheerder en juridisch eigenaar van de beleggingsfondsen de
fondsspecificaties vast. Vanaf de introductie van een fonds gelden de fondsspecificaties zoals opgenomen in het
betreffende supplement in het prospectus. Het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II inclusief de
Voorwaarden van Beheer en de specificaties van de Fondsen zijn kosteloos op te vragen bij de Beheerder of op de
webpagina actiam.com in te zien.

In de volgende afbeelding is de beleggingsstructuur van ACTIAM Beleggingsfondsen II weergegeven per
31 december 2020. Per 1 september zijn de Fondsen ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam
Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief ondergebracht in het nieuw opgerichte paraplufonds,
ACTIAM Beleggingsfondsen II. Als gevolg hiervan maken deze ACTIAM Duurzaam Mixfondsen, samen met de
desbetreffende Onderliggende Beleggingsinstellingen, geen onderdeel meer uit van de ACTIAM Beleggingsfondsen
N.V. Deze wijzigingen worden in paragraaf 1.9 nader toegelicht.
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Fiscale structuur
Alle activa en passiva van de Fondsen alsmede alle winsten en/of verliezen van de Fondsen worden voor
belastingdoeleinden direct aan de participanten toegerekend voor wat betreft hun pro rata participatie in het
betreffende Fonds. Derhalve zijn alle relevante belastingen, indien van toepassing, waaraan de Onderliggende
Beleggingsinstellingen zijn onderworpen, voor rekening van de participanten in het betreffende Fonds. Het Fonds
kan de Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting die is ingehouden op dividendontvangsten
niet ten behoeve van zichzelf terugontvangen van de Nederlandse of buitenlandse fiscus. Dit recht komt toe aan
de houders van de participaties.

Een deel van de Onderliggende Beleggingsinstellingen waarin de Fondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen II
beleggen kwalificeert voor de Nederlandse belastingwetgeving als fiscaal transparant en is derhalve niet-
belastingplichtig in de zin van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Uitzonderingen zijn de Onderliggende
Beleggingsinstellingen ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds, ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds
Europa, ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific en ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds die de FBI-
status hebben. Voor een uitgebreide beschrijving van de fiscale aspecten van de Fondsen wordt verwezen naar
het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II, beschikbaar via actiam.com.
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1.5 KOSTEN EN TRANSPARANTIE

Het kostenbeleid is transparant, omdat vooraf bekend is welke kosten ten laste van het fondsvermogen komen.
De kosten van de Fondsen bestaan uit twee hoofdcomponenten: de beheer- en servicevergoeding en de
transactiekosten. De beheer- en servicevergoeding wordt voor elk Fonds afzonderlijk bepaald en staat vermeld in
het prospectus, in het halfjaarbericht en het jaarverslag. De gecombineerde beheer- en servicevergoeding is een
all-in vergoeding voor alle beheerkosten, met uitzondering van de transactiekosten. De hoogte van de
transactiekosten is vooral afhankelijk van de handelsactiviteit binnen de portefeuille, van de transactiebelasting
en van de tarieven van brokers. De transactiekosten, voor zover deze identificeerbaar en kwantificeerbaar zijn,
worden in de halfjaarcijfers en de jaarrekening weergegeven.

Elk Fonds is aan ACTIAM een beheer- en servicevergoeding verschuldigd. In onderstaande tabel staat een
overzicht van de beheer- en servicevergoeding (totale vergoeding) en de lopende kosten factor (LKF). De LKF van
een Fonds omvat alle kosten die in een jaar ten laste van het Fonds zijn gebracht, exclusief de kosten van
beleggingstransacties en interestkosten. De LKF wordt uitgedrukt in een percentage van het gemiddelde
fondsvermogen van het desbetreffende Fonds.

Beheervergoeding en gerealiseerde lopende kosten factor (LKF)
NAAM BELEGGINGSFONDS GEREALISEERDE LKF

2020
(OP JAARBASIS)

TOTALE VERGOEDING
VOLGENS

PROSPECTUS 2020

GEREALISEERDE LKF
2019

(OP JAARBASIS)

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief1 0,40% 0,40% 0,40%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal1 0,40% 0,40% 0,40%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief1 0,40% 0,40% 0,40%
1 Tot 1 september 2020 belegde de ACTIAM Duurzaam Mixfondsen in de Global Equity Mixpool. Per 1 september 2020 is de Global Equity Mixpool vervangen door

beleggingen in het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds en de ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen. Bij deze fondsen wordt reeds beheervergoeding
ingehouden. De inhouding van de beheervergoeding op niveau van de ACTIAM Duurzaam Mixfondsen houdt hier rekening mee, zodat de totale LKF 0,40% blijft.

1.6 DUFAS CODE VERMOGENSBEHEERDERS

De Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) is de branche-organisatie van de
vermogensbeheersector die in Nederland actief is. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze
sector, zowel op het gebied van retail (consumenten) als ‘institutioneel’ (professionele beleggers). De Code
Vermogensbeheerders (verder, ‘de Code’), zoals die door DUFAS is opgesteld, is per 1 oktober 2014 in werking
getreden. De Code geeft antwoord op de vraag wat klanten van hun fonds- en vermogensbeheerder mogen
verwachten. Als lid van DUFAS onderschrijft ACTIAM de Code.

1.7 VERSLAGLEGGING EN OVERIGE INFORMATIE

Tussentijds jaarbericht 2020
Per 1 september 2020 zijn ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM
Duurzaam Mixfonds Offensief voortgezet in het nieuw opgerichte paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen II.
Omdat het eerste boekjaar van ACTIAM Beleggingsfondsen II loopt van 1 september 2020 tot en met 31 december
2021 heeft de Beheerder besloten om, voor informatiedoeleinden, een tussentijdse jaarbericht op te stellen.

Jaarverslag
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar verschijnt het jaarverslag van ACTIAM Beleggingsfondsen II. Het
eerste boekjaar vanaf de oprichtingsdatum van de Fondsen is een verlengd boekjaar. Binnen negen weken na
afloop van het eerste halfjaar van elk boekjaar wordt een halfjaarbericht gepubliceerd.

Exemplaren van het jaarverslag, halfjaarbericht, Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus zijn
beschikbaar via actiam.com. Daar vindt u ook informatie over onder meer de maandelijkse ontwikkeling van het
rendement van de Fondsen.

Jaarvergadering
Jaarlijks binnen zes maanden na het einde van het boekjaar roept de Beheerder de algemene vergadering bijeen.
Daarin worden de resultaten van ACTIAM Beleggingsfondsen II over het voorafgaande boekjaar besproken.
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1.8 KERNCIJFERS

Ontwikkeling Fondsen ACTIAM Beleggingsfondsen II 2020
In onderstaande tabel is het totaal eigen vermogen ultimo verslagperiode opgenomen.

Eigen vermogen per 31 december 2020 (in € 1.000)
NAAM FONDS FONDSVERMOGEN

PER 31-12-20201
FONDSVERMOGEN
PER 31-12-2019

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief 27.038 19.199
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal 44.100 32.111
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief 19.364 14.175
Totaal 90.502 65.485
1 De bedragen zijn in duizenden.

Onderstaand wordt het rendement op basis van intrinsieke waarde weergegeven. De intrinsieke waarde wordt
berekend op basis van het eigen vermogen van het Fonds gedeeld door het aantal aandelen. De berekening van
het rendement geschiedt op basis van de intrinsieke waarde ontwikkeling per aandeel, waarbij rekening wordt
gehouden met herbelegging van uitgekeerde dividenden.

Rendement 2020 op basis van intrinsieke waarde
NAAM FONDS FONDS BENCHMARK

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief 4,14% 2,85%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal 4,38% 2,58%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief 4,88% 1,94%

Rendement vanaf oprichting op basis van intrinsieke waarde
NAAM FONDS FONDS1 BENCHMARK

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief 4,39% 4,11%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal 6,71% 6,06%
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief 8,96% 7,78%
1 Betreft rendement op jaarbasis op basis van geometrisch gemiddelde.

Uitgekeerd dividend over het verslagjaar 2019
NAAM FONDS UITGEKEERD DIVIDEND 2019

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,10
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,15

De ACTIAM Duurzaam Mixfondsen die, onder dezelfde tenaamstelling, onderdeel uitmaken van het nieuw
opgerichte paraplufonds, ACTIAM Beleggingsfondsen II, hebben, om aan hun fiscale verplichting te voldoen, op
28 augustus 2020 een slotdividend uitgekeerd. Deze slotuitkeringen zijn onder andere gebaseerd op de ontvangen
dividenden over de eerste periode van 2020.

SLOTDIVIDENDUITKERING DIVIDEND PER AANDEEL IN EURO'S

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief 0,2877
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal 0,4045
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief 0,3924

1.9 BEHEERONTWIKKELINGEN IN DE VERSLAGPERIODE

Overname VIVAT door Athora Holdings Ltd
Op 7 juni 2019 werd VIVAT, het moederbedrijf van ACTIAM, door haar aandeelhouder Anbang Insurance Group Co.
Ltd. ("Anbang") op de hoogte gebracht dat er overeenstemming is bereikt met Athora Holdings Ltd en NN Group
N.V. over de verkoop van de aandelen in VIVAT. Op 19 maart 2020 is VIVAT op de hoogte gebracht dat Athora van
De Nederlandsche Bank (DNB) een verklaring van geen bezwaar heeft ontvangen voor de overname van VIVAT door
Athora. Op 2 april 2020 heeft Athora aangekondigd dat het de acquisitie van VIVAT heeft afgerond door 100% van
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de aandelen over te nemen van Anbang. Vervolgens heeft Athora 100% van de aandelen van VIVAT
Schadeverzekeringen N.V. verkocht aan NN Group. Per 10 december 2020 heeft VIVAT een naamswijziging
ondergaan naar Athora Netherlands.

Samenstelling van de directie
Op 31 december 2020 bestond de directie van ACTIAM uit F.L. Kusse (Chief Executive Officer, CEO) en D.G. Keiller
(Chief Transformation Officer, CTO). De directieleden beschikken over uitgebreide ervaring en expertise in de
vermogens- en fondsbeheerindustrie op zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau. De AFM heeft de statutaire
directieleden en de samenstelling van de directie van ACTIAM goedgekeurd. Op 7 april 2020 nam F.L. Kusse de rol
van CEO op als opvolger van W. Borgdorff, die op diezelfde datum vanwege persoonlijke omstandigheden is
teruggetreden. Daarnaast heeft W.M. Schouten besloten om haar carrière buiten ACTIAM voort te zetten en is per
1 mei 2020 teruggetreden als Chief Risk Officer (CRO). D.G. Keiller vervult sindsdien naast zijn CTO rol, de rol
van CRO en draagt sinds februari 2021 de titel CFRO (Chief Finance and Risk Officer).

Samenstelling Raad van Toezicht
De raad van toezicht van ACTIAM Beleggingsfondsen II wordt gevormd door B. Blocq, J.H.M. Janssen Daalen en
P.P.J.L.M.G. Lefèvre. 

Rechtstreekse beleggingen Euro Obligatiepool in vastrentende waarden
Met ingang van 19 maart 2020 zijn de voorwaarden van de Onderliggende Beleggingsinstelling Euro Obligatiepool
gewijzigd. De wijziging betrof een aanpassing van het beleggingsbeleid van de Euro Obligatiepool en derhalve de
Fondsen ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam
Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief. Voor 19 maart 2020 belegde de Euro Obligatiepool in
de beleggingsinstelling ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund. Vanaf 19 maart 2020 belegt de Euro
Obligatiepool rechtstreeks in individuele obligaties en andere vastrentende vermogenstitels in plaats van dat
belegd wordt in ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund. Deze aanpassing van het beleggingsbeleid is het
gevolg van de strategiewijziging van ACTIAM om haar beleggingsproposities in Nederland te concentreren. De
beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en de benchmark van de Euro Obligatiepool
zijn gelijk gebleven aan die zoals van toepassing op ACTIAM (L) Sustainable Euro Fixed Income Fund.

Voortzetting ACTIAM Duurzaam Mixfondsen binnen een nieuwe paraplu
Op 1 september 2020 wijzigden de voorwaarden van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam
Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief. Met ingang van 1 september 2020 zijn de ACTIAM
Duurzaam Mixfondsen, die voorheen uitmaakten van het paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.,
samengevoegd met Fondsen die, onder dezelfde tenaamstelling, onderdeel uitmaken van het door ACTIAM
beheerde en nieuw opgerichte paraplufonds, ACTIAM Beleggingsfondsen II. Het beleggingsbeleid dat de nieuw
opgerichte Fondsen voeren verschilt in enige mate van het beleggingsbeleid van de voormalige ACTIAM Duurzaam
Mixfondsen. Het resultaat van de samenvoegingen is dat de mixfondsen in de hoedanigheid van subfondsen van
ACTIAM bneleggingsfondsen N.V. zijn opgehouden te bestaan. Als gevolg van de samenvoegingen nemen de
beleggers in de voormalige mixfondsen vanaf 1 september 2020 deel in de Fondsen die onderdeel uitmaken van
ACTIAM Beleggingsfondsen II.

ACTIAM Beleggingsfondsen II is gestructureerd als een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening. De nieuw
opgerichte Fonden hebben dezelfde tenaamstelling en zijn toegankelijk gesteld voor zowel professionele als niet-
professionele beleggers en behouden een beursnotering aan Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund
Services.

Beleggingsbeleid
In vergelijking met de voormalige ACTIAM Duurzaam Mixfondsen die deel uitmaakten van ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. voeren de nieuw opgerichte Fondsen een in enige mate gewijzigd (duurzamer)
beleggingsbeleid.

Het belangrijkste onderscheid in beleggingsbeleid heeft betrekking op de categorie "beursgenoteerde aandelen".
Voor 1 september 2020 belegden de voormalige ACTIAM Duurzaam Mixfondsen, ieder met een eigen weging, voor
de categorie beursgenoteerde aandelen in de Onderliggende Beleggingsinstelling Global Equity Mix Pool. De
Global Equity Mix Pool belegde op haar beurt in vier Onderliggende Beleggingsinstellingen: Euro Aandelenpool,
Amerika Aandelenpool, Azië Aandelenpool en Global Emerging Markets Pool. Deze aandelenpools hebben ieder
een eigen beleggingsbeleid, benchmark en rendementsdoelstelling, waarbij elke van de pools actief wordt
beheerd door een afzonderlijke vermogensbeheerder.
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Voor wat betreft de per 1 september 2020 opgerichte Fondsen, wordt het aandelengedeelte ingevuld door
enerzijds voor circa 50% te beleggen in een door ACTIAM beheerde zogeheten ‘impact’ aandelenstrategie, via
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, en anderzijds door voor circa 50% te beleggen in een combinatie van vier
door ACTIAM beheerde duurzame indexfondsen, te weten ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific en ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen (hierna: de Indexfondsen).

Met deze verdeling werd het beleggingsbeleid voor de beleggingscategorie "beursgenoteerde aandelen" verder
verduurzaamd, ermee rekening houdend dat strengere uitsluitingscriteria van toepassing zijn. Bij het ten uitvoer
brengen van het beleggingsbeleid via de belegging in de Indexfondsen wordt rekening gehouden met de ESG-
score en de water- en koolstofdioxidevoetafdruk van ondernemingen waarin wordt belegd. Voor de Global Equity
Impact Pool geldt bovendien dat deze beleggingsinstelling actief bijdraagt aan het realiseren van de ‘Sustainable
Development Goals’ zoals geformuleerd door de Verenigde Naties.

Slotdividenduitkering
Om aan de fiscale verplichtingen van de binnen ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. beëindigde ACTIAM Duurzaam
Mixfondsen te kunnen voldoen hebben de aandeelhouders op 28 augustus 2020 een slotdividend ontvangen. Deze
slotuitkering is gebaseerd op de ontvangen dividenden over de eerste periode van 2020. De uitgekeerde
slotdividenden zijn op 21 augustus 2020 gepubliceerd op de website van Beheerder.

SLOTDIVIDENDUITKERING DIVIDEND PER AANDEEL IN EURO'S

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief 0,2877
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal 0,4045
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief 0,3924

Wijziging op- en afslagen
Voor de Fondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen II gelden vanaf 1 september 2020 de volgende op- en afslagen:

OP- EN AFSLAG

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief Opslag 0,125%
Afslag 0,10%

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal Opslag 0,15%
Afslag 0,10%

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief Opslag 0,15%
Afslag 0,10%

Wijziging voorwaarden ACTIAM Duurzaam Mixfondsen
De voorwaarden van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM
Duurzaam Mixfonds Offensief zijn gewijzigd per 30 april 2021. Daarnaast heeft de Beheerder het voornemen
bekend gemaakt om per 18 mei 2021 verdere wijzigingen door te voeren. De wijzigingen betreffen (i) een
aanpassing van de wijze waarop wordt belegd in de categorie ‘kortlopende obligaties’, (ii) aanpassingen op het
niveau de Onderliggende Beleggingsinstellingen van de Fondsen en (iii) een aanpassing van het beleggingsbeleid
met het oog op het beschermen van de fiscale status van Onderliggende Beleggingsinstellingen die de status
hebben van een fiscale beleggingsinstelling.

Doorgevoerde wijzigingen per 30 april 2021
Directe beleggingen in kortlopende obligaties
Tot 30 april konden de Fondsen voor een gedeelte beleggen in in euro luidende vastrentende waarden met een
relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. Deze beleggingen
vonden plaats via de door ACTIAM beheerde beleggingsinstelling, Euro Short Duration Pool. Het beleggingsbeleid
van de Fondsen wijzigde in die zin dat vanaf 30 april 2021 de beleggingen in deze beleggingscategorie niet meer
plaatsvonden via Euro Short Duration Pool, maar dat direct wordt belegd in deze categorie. De
beleggingsrestricties zoals die van toepassing waren op de rating (kredietwaardigheid) en looptijd van individuele
vermogenstitels zijn hierdoor gewijzigd. Zo werd de maximale resterende looptijd van kortlopende obligaties
verlaagd van 3 jaar naar 2 jaar en werd de minimaal vereiste rating van individuele debiteuren, verhoogd van A-
naar A+. De aanscherping van de betreffende restricties vond plaats omdat beleggingen door de Fondsen in de
categorie ‘kortlopende obligaties’ in mindere mate gespreid zijn dan thans het geval is binnen Euro Short
Duration Pool. De minimumeisen die golden voor duurzaamheidskarakteristieken van beleggingen in kortlopende
obligaties bleven onverkort van kracht.
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De beleggingsdoelstelling, het duurzaamheidsbeleid, de overige beleggingsrestricties en de benchmarks van de
Fondsen bleven verder ongewijzigd naar aanleiding van deze wijziging.

Voorgenomen wijzigingen per 18 mei 2021
Aanpassingen op het niveau van de Onderliggende Beleggingsinstelling Euro Obligatiepool
Op het moment van publicatie van het jaarbericht beleggen de Fondsen indirect, via de door ACTIAM beheerde
Onderliggende Beleggingsinstelling Euro Obligatiepool, in in euro luidende obligaties en andere vastrentende
schuldbewijzen.

Vanaf 18 mei 2021 zal de tenaamstelling van Euro Obligatiepool wijzigen naar ACTIAM Duurzaam Euro
Obligatiefonds. De voorwaarden van de betreffende Onderliggende Beleggingsinstelling zullen daarbij worden
aangepast zodat de participaties, onder meer door verhandeling via Euronext Fund Service, ook aan niet-
professionele beleggers mogen worden aangeboden. In lijn met de overige Onderliggende Beleggingsinstellingen
zal ten aanzien van ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds een raad van toezicht worden aangesteld. De raad van
toezicht houdt toezicht op het beleid van de Beheerder en op de algemene gang van zaken.

De wijziging van de tenaamstelling, de openstelling voor niet-professionele beleggers en de aanpassing van de
verhandelbaarheid, hebben geen invloed op het beleggingsbeleid, of op het duurzaamheidsbeleid. De fiscaal
transparante status blijft voor het ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds eveneens gehandhaafd.

Aanpassingen op het niveau van de Onderliggende Beleggingsinstellingen ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds
Europa en ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
De Onderliggende Beleggingsinstellingen ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa en ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds zijn op moment van publicatie van het jaarbericht niet gestructureerd als fonds voor gemene
rekening en maken als subfonds deel uit van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Vanaf 18 mei zullen genoemde
fondsen worden samengevoegd met nieuw op te richten fondsen voor gemene rekening waarbij ACTIAM Duurzaam
Index Vastgoedfonds Europa en ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds derhalve na 18 mei een structuur zullen
hebben als fonds voor gemene rekening. De fondsen zullen, evenals de ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen
waarin de Fondsen eveneens beleggen, deel gaan uitmaken van de fondsparaplu ACTIAM Beleggingsfondsen I.

De Beheerder voert de wijzigingen door ten behoeve van meer eenvoud en efficiency en onderlinge consistentie
tussen de Onderliggende Beleggingsinstellingen. Overige kenmerken van ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds
Europa en ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, zoals de tenaamstelling, het beleggingsbeleid, het
duurzaamheidsbeleid, de verhandelbaarheid en de fiscale status blijven gelijk.

Aanpassing beleggingsbeleid met het oog op de fiscale status van Onderliggende Beleggingsinstellingen
Bij het vermogensbeheer van de Fondsen is een fiscaal efficiënte behandeling van de gerealiseerde rendementen
van de Onderliggende Beleggingsinstellingen een belangrijk uitgangspunt, in het bijzonder ter zake het kunnen
toepassen van belastingverdragen op niveau van de Onderliggende Beleggingsinstellingen met de status van een
fiscale beleggingsinstelling (‘FBI’). In dit kader beleggen de Fondsen in de onderliggende fiscale
beleggingsinstellingen ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds
Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific, ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds en ACTIAM
Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa.

Fiscale beleggingsinstellingen dienen onder meer te voldoen aan bepaalde grenzen ten aanzien van de maximale
belangen die specifieke participanten direct of indirect, via de Fondsen, in deze Onderliggende
Beleggingsinstellingen mogen aanhouden. Het overschrijden van een van deze grenzen zal, als gevolg van een
hogere belastingdruk voor deze FBI’s, voor beleggers in de Fondsen nadelige consequenties hebben voor het
rendement van de Fondsen. Om een overschrijding te voorkomen is in het beleggingsbeleid van de Fondsen vanaf
30 april 2021 de mogelijkheid opgenomen dat de Fondsen hiermee rekening houden in het allocatiebeleid en in
plaats van in de onderliggende fiscale beleggingsinstellingen, tijdelijk en voor het daartoe benodigde deel
kunnen beleggen in door ACTIAM te selecteren zogenaamde Exchange Traded Funds (‘ETF’s’). Door de belegging
in de ETF’s kan zo worden voorkomen dat het maximale belang dat de Fondsen in de onderliggende fiscale
beleggingsinstellingen mogen aanhouden, wordt overschreden.

Aanpassingen met betrekking tot ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfondsen
De voorwaarden van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds
Noord-Amerika en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific zullen per 18 mei 2021 eveneens wijzigen.
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Tot 18 mei 2021 zijn de fondsen vormgegeven als individuele fondsen voor gemene rekening. Vanaf 18 mei 2021
zullen de Fondsen worden voortgezet en als subfondsen onderdeel uit gaan maken van het door ACTIAM te
beheren en nieuw op te richten paraplufonds ‘ACTIAM Beleggingsfondsen I’.

COVID-19
De COVID-19 pandemie heeft aanzienlijke gevolgen voor onze samenleving, voor Athora Netherlands en haar
dochterondernemingen, waaronder ACTIAM, de klanten van ACTIAM en andere belanghebbenden, waaronder
werknemers en leveranciers. De COVID-19 uitbraak heeft geleid tot extra volatiliteit en onzekerheid op de
financiële markten, waarin onder andere rentes en aandelenmarkten hevige schommelingen lieten zien. Dit heeft
ook effect gehad op de Fondsen van ACTIAM Beleggingsfondsen II, waarbij de volatiliteit van de koersen eveneens
is toegenomen. Zowel de Nederlandse overheid als andere overheden en centrale banken wereldwijd reageerden
met omvangrijke hulppakketten en verdere kwantitatieve verruiming. Het is op het moment van publicatie van
het jaarverslag nog onduidelijk hoe lang en hoe diep het effect van de maatregelen ter bestrijding van het virus
op de economie gaat zijn.

De materialisatie van het risico van COVID-19 en de impact op de fondsen onder beheer van ACTIAM wordt op
basis van actieve monitoring beoordeeld door de Beheerder, waarbij gelet wordt op de beleggingsrestricties zoals
geformuleerd in het prospectus. Om de uiteindelijke impact op de financiële positie en het resultaat van de
Fondsen te beoordelen, volgt de Beheerder voortdurend de ontwikkelingen in de markt en de economie.

Publicatie prospectus
Op 1 september 2020 is het prospectus van ACTIAM Beleggingsfondsen II gepubliceerd.

Accountant
Ernst & Young Accountants LLP is benoemd als externe accountant van ACTIAM Beleggingsfondsen II voor het
verlende boekjaar: 1 september 2020 tot en met 31 december 2021. Het tussentijds jaarbericht is niet
gecontroleerd door de externe accountant.

Voor een nadere toelichting bij deze wijzigingen wordt verwezen naar de Website van de beheerder.
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1.10 MARKTONTWIKKELINGEN EN VOORUITZICHTEN

ECONOMIE EN FINANCIËLE MARKTEN

Economie
Het coronavirus was in 2020 de overheersende en allesbepalende factor voor de ontwikkeling van de
wereldeconomie. De lockdowns zorgden ervoor dat de economie piepend tot stilstand kwam. Door snel en groot
ingrijpen van overheden en centrale banken is een grote recessie voorkomen. Het betekent wel dat er een prijs
voor betaald moet worden in de vorm van hogere staatsschulden. Die zullen ook weer eens moeten worden
genormaliseerd, lees worden afbetaald. De huidige lage rente helpt sterk bij de financierbaarheid van deze
schulden. Door het oplaaien van het virus in het tweede halfjaar en de nieuwe lockdowns werd het duidelijk dat
het economisch herstel een W-vorm liet zien. In China is er echter sprake van een V-vorming herstel. De harde
maatregelen van de Chinese overheid hebben een heftig maar kort effect gehad. Veel economische indicatoren
staan daar weer op het niveau van vóór de corona-uitbraak. De aankondigingen van de diverse vaccins aan het
einde van het jaar waren een meevaller, zowel qua snelheid als qua werkzaamheid. De Amerikaanse
presidentsverkiezingen en de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU
speelden op de achtergrond nog een rol. Beide (politieke) gebeurtenissen zijn achter de rug, hoewel Trump tot
op het laatste moment moeite had zijn verlies te aanvaarden. In Europa werd net voor kerst de handtekening
gezet onder de brexitdeal. Het is belangrijk om te beseffen dat de deal vooral over de handel gaat. Dat is echter
slechts een vijfde van de economische relatie. Het overgrote deel is de dienstverlening en daar is nog nauwelijks
overeenstemming over.

Vastrentende markten
De centrale banken en overheden zijn er tijdens de coronacrisis in geslaagd de financiële markten tot rust te
brengen. In eerste instantie door voldoende liquiditeit in de markt te brengen. Men vreesde een herhaling van de
kredietcrisis van 2008, waarin banken niet meer in staat waren op korte termijn aan hun verplichtingen te
voldoen. De kredietcrisis heeft geleerd dat monetaire en fiscale acties van centrale banken en overheden snel en
groot moeten zijn. De monetaire en fiscale hulpprogramma’s kwamen snel, en groot waren ze zeker. De balansen
van de wereldwijde centrale banken zijn maar liefst 4.500 miljard dollar gegroeid in vergelijking met een jaar
geleden. Dat drukte de kapitaalmarktrentes wereldwijd naar beneden. De rente op 10-jaars Duitse
staatsobligaties daalde in 2020 van -0,19% naar -0,57%. De ECB lanceerde een extra opkoopprogramma voor
obligaties en breidde het bestaande programma uit tot 1.350 miljard euro. Hoewel het een hoop gesteggel was,
werden de EU-leiders het eens over een herstelfonds van 750 miljard euro. Het renteverschil tussen Duitsland en
andere landen binnen de eurozone (de spreads) daalden hierdoor naar de laagste niveaus van het jaar. Zo daalde
de rente op Italiaanse staatobligaties van +1,48% naar +0,54%, na tussentijds een piek van +2,38% in maart 2020
te hebben gezien. Beleggers hebben er alle vertrouwen in dat in geval van nood de ECB zal blijven ingrijpen. De
spreads op bedrijfsobligaties zakten in de loop van het jaar weer terug naar pre-coronaniveaus.

Aandelenmarkten
De aandelenmarkten belandden in de eerste zes maanden van het jaar in een angstaanjagende achtbaan. Het
eerste kwartaal stond boven in de top van de slechtste kwartalen ooit, het tweede kwartaal juist bij het lijstje
met beste kwartalen in de geschiedenis. Per saldo bleef er in het eerste halfjaar een beperkt verlies over. De
tweede jaarhelft begon erg rustig. Naarmate de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het zicht raakten werden
beleggers wat onrustiger. Beleggers waren bang dat Trump een eventueel verlies niet zou accepteren en dat dit
tot nieuwe volatiliteit in de markt zou leiden. Echter bleven de onlusten in 2020 uit en zetten aandelenmarkten
de weg omhoog weer in. Daarboven op kwam begin november de aankondiging van een tweetal vaccins. Naast de
sneller dan verwachte beschikbaarheid was ook de goede werkzaamheid een prettige verrassing. De
aandelenkoersen schoten omhoog, waardoor november een van de beste beursmaanden ooit werd. Daarmee werd
in één keer het jaarverlies omgeslagen in winst. Per saldo stegen aandelen wereldwijd in 2020 gemiddeld met 7%.
Wel daalden de onderliggende winsten van bedrijven met 14%. Dat betekent simpelweg dat de waardering van
aandelen een stuk omhoog is gegaan. Binnen de sectoren waren met name technologie en groene
technologieaandelen de grote winnaars, terwijl oliegerelateerde bedrijven en financiële dienstverleners
behoorden tot de verliezers.

Valuta’s
Op de valutamarkten werd de rust door het coronavirus in 2020 ruw verstoord. Bij het uitbreken van de
coronacrisis werd de Amerikaanse dollar als vluchthaven gebruikt en steeg de munt sterk in waarde, ondanks de
scherp gedaalde obligatierente in de Verenigde Staten. Later in het jaar zagen we een spiegelbeeld van deze
beweging. De dollar verloor fors aan kracht, terwijl de 10-jaarsrente juist steeg. De functie als vluchthaven was
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niet meer nodig en dus werden dollars verkocht. Bovendien werden er flinke bestedingsplannen door de
Amerikaanse overheid gemaakt, waardoor het financieringstekort flink gaat stijgen. Een land wat daarbij ook een
groot tekort op de lopende rekening heeft, een zogenoemd dubbel tekort, loopt daarmee het risico dat op een
gegeven moment beleggers vertrouwen in de valuta verliezen. Het is daarom interessant naar het verloop van de
Mexicaanse peso versus de Amerikaanse dollar te kijken. In de coronacrisis daalde de peso met 34%, maar het
herstel in de rest van 2020 was dusdanig krachtig dat eind 2020 nog maar een verlies van 5% resteerde.

Valutaverloop ten opzichte van de euro: ultimo 2019 tot en met ultimo 2020

Een dalende lijn toont een daling van de waarde van de betreffende valuta ten opzichte van de waarde van de
euro. Bijvoorbeeld, de waarde van de Amerikaanse dollar daalde ten opzichte van de euro gedurende 2020.

VOORUITZICHTEN
De massale fiscale en monetaire steun heeft ervoor gezorgd dat, in economische zin, consumenten zich in het
algemeen relatief weinig zorgen maken. Het is belangrijk dat deze steun voorlopig nog aanhoudt, aangezien de
economische schade van te vroeg beëindigen mogelijk groter is dan de investering. Beter te veel en te lang
steun, dan te weinig en te kort. Toch zal in 2021 de werkloosheid naar verwachting gaan oplopen. Daarnaast is
het de vraag in hoeverre centrale banken in staat zijn om de rente te blijven drukken. Bij vorige grote
opkoopacties bleek dat de centrale banken dat niet altijd in de hand hadden. Door de massaliteit van de
kwantitatieve verruiming (QE) in 2020 is dat vooralsnog wel gelukt. De bedrijfswinsten gaan naar verwachting
sterk herstellen in de tweede jaarhelft van 2021. Gezien de hoge waardering van aandelen is daar al een flink
deel van ingeprijsd. Beleggers doen er goed aan de inflatieverwachtingen in de gaten te houden. Als deze verder
oplopen vanwege de verwachte inhaalvraag van consumenten evenals de aanhoudende fiscale steun, dan kan ook
de rente naar een hoger niveau gezet worden. De obligatiekoersen gaan in dat geval naar beneden. Een hogere
rente kan eventueel ook nadelig uitpakken voor de waardering van aandelen.
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1.11 ACTIAM DUURZAAM MIXFONDS DEFENSIEF

FONDSPROFIEL

Op 1 september 2020 is ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief (ticker: AVMD) samengevoegd met een Fonds dat,
onder dezelfde tenaamstelling, onderdeel uitmaakt van het door ACTIAM beheerde en nieuw opgerichte
paraplufonds, ACTIAM Beleggingsfondsen II. Het resultaat van de samenvoeging was dat ACTIAM Duurzaam
Mixfonds Defensief als subfonds van het paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., is opgehouden te bestaan.
Per diezelfde datum vormt het overblijvende Fonds, een subfonds van ACTIAM Beleggingsfondsen II. Als gevolg
hiervan nemen beleggers in de ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief vanaf 1 september 2020 deel aan een
beleggingsfonds dat geen onderdeel uitmaakt van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. In vergelijking met het oude
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief voert het Fonds een in enige mate gewijzigd (duurzamer) beleggingsbeleid.
Voor een nadere toelichting bij deze wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf 1.9.

Tot 1 september 2020 belegde ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, via de Onderliggende Beleggingsinstellingen
Euro Short Duration Pool, Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en eventueel in Euro Vastgoedfondsenpool,
respectievelijk in kortlopende obligaties, obligaties, beursgenoteerde aandelen en eventueel in Europese
vastgoedondernemingen. Global Equity Mixpool belegde in de Onderliggende Beleggingsinstellingen Amerika
Aandelenpool, Euro Aandelenpool, Azië Aandelenpool en Global Emerging Markets Equity Pool. De benchmark
bestond uit: 65% van de samengestelde benchmark van Euro Obligatiepool, 25% van de samengestelde benchmark
van Global Equity Mixpool en 10% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR).

Per 1 september belegt het Fonds, via participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen Euro Short Duration
Pool, Euro Obligatiepool, ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific, ADIA Opkomende Landen, ACTIAM
Impact Wereld Aandelenfonds en ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa respectievelijk in euro luidende
obligaties, alsmede in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen en eventueel in Europese
vastgoedondernemingen. Daarnaast kan door het Fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in overige
beleggingscategorieën, waaronder ‘high yield’ obligaties en ‘emerging market debt’. Het Fonds voert geen eigen
valutabeleid, dat gebeurt in de Onderliggende Beleggingsinstellingen. In het beleggingsbeleid wordt gebruik
gemaakt van ESG-scores, waarbij aan alle beleggingen van het Fonds een ESG-score wordt toegekend. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark en
tegelijkertijd voor het Fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. De benchmark bestaat uit: 32,5%
iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR) en 32,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 25% MSCI All Countries World Index
Net EUR, en 10% iBoxx € Overall AAA 1-3.

Het Fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Op basis van
verwachte marktontwikkelingen kan van de neutrale wegingen worden afgeweken. De tabel laat de toegestane
afwijkingen zien.

NEUTRALE VERDELING MINIMAAL MAXIMAAL ACTUELE WEGING ULTIMO 31-12-2020

Aandelen 25% 15% 35% 25,5%
Vastgoed 0% 0% 10% 0%
Obligaties 65% 55% 75% 62,6%
Kortlopende obligaties 10% 0% 20% 11,9%
Overig 0% 0% 20% 0%

RENDEMENT

Ermee rekening houdend dat het Fonds gedurende het grootste deel van 2020 deel uitmaakte van de ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. en onder dezelfde tenaamstelling buiten de vennootschap is voortgezet, wordt
onderstaand nader ingegaan op de resultaten en het gevoerde beleid over geheel 2020.
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FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND PER
AANDEEL IN

EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE PER
AANDEEL IN

EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2020 27,0 3,85% 4,14% 2,85% - 26,87 26,85
2019 19,2 9,82% 9,64% 9,11% 0,05 26,09 26,14
20184 7,5 -1,91% -1,60% -1,60% 3,25 23,84 23,85
2017 4,7 2,54% 2,13% 2,19% 0,75 27,48 27,58
2016 15,6 3,35% 3,31% 3,48% 0,70 27,65 27,64
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het vermogen van het ACTIAM Mixfonds Defensief is per 22 februari 2018 van RZL Beleggingsfondsen N.V. overgedragen aan het nieuw opgerichte fonds van ACTIAM

Beleggingsfondsen N.V., genaamd ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief. De getoonde cijfers houden geen rekening met eventuele overhevelingen en/of
naamsveranderingen van het Fonds.

Voor meer informatie over het beleggingsresultaat per aandeel, gesplitst naar inkomsten, waardeveranderingen
en kosten wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen, als onderdeel van de toelichting op de
balans, van het betreffende Fonds.

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief steeg in 2020 aan waarde. Vooral de winsten die werden behaald op de
aandelenmarkten zijn hieraan te danken. Technologieaandelen profiteerden van de aandacht van de versnelde
digitalisering van de samenleving, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken en online winkelen. Beleggers richtten
zich in 2020 ook op de groeimarkten van bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling of productie van groene
energie, zoals producenten van zonnepanelen en windmolens. Deze bedrijven maken onderdeel uit van de sector
basisindustrie. De sterke opleving van de grondstoffenprijzen als staal, metaal en koper vanaf de tweede helft
van het jaar zorgde voor de goede prestatie van de sector basisgoederen. De daling van de kapitaalmarktrente
(10-jaar Duitse staat) en de lagere renteverschillen (spreads) tussen Duitsland en andere landen binnen de
eurozone verklaren de licht hogere waardering van de categorie obligaties. Het rendement van euro obligaties
kortlopend was nipt negatief als gevolg van de negatieve effectieve rentes van de leningen in portefeuille.

Het actief beleggingsbeleid voegde extra rendement toe aan het Fonds, vooral dankzij de sterke prestatie van
aandelen in vergelijking met de benchmark. De onderliggende aandelenregio’s behaalden een beduidende
outperformance. De andere twee beleggingscategorieën Euro obligaties en Euro obligaties kortlopend droegen,
hetzij in mindere mate, ook positief bij aan het relatieve rendement. De tactische asset allocatie had door de
tijdelijke overwogen positie in aandelen versus obligaties eveneens een positief effect op het fondsrendement.

Voor een nadere toelichting op het rendement van de beleggingscategorie Euro obligaties wordt verwezen naar
het rendementsverslag van ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds, als onderdeel van het jaarverslag 2020 ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V.

PORTEFEUILLEBELEID

In het kader van tactische allocatie wordt enerzijds een actief allocatiebeleid gevoerd over
beleggingscategorieën en anderzijds, voor wat betreft beleggingen in aandelen, een allocatiebeleid over
aandelen in verschillende regio's.

Allocatiebeleid over beleggingscategorieën
De allocatie naar beleggingscategorieën startte het jaar met een neutrale positie. Begin maart werd de categorie
aandelen naar een overwogen positie gezet versus obligaties. Op basis van met name de aantrekkelijke
waardering van aandelen – deze categorie liep harde klappen op als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het
coronavirus – werd deze actieve positie ingezet. Het koersherstel van de aandelenmarkten vond al vrij snel
daarna plaats. Eind april werd dan ook winst genomen op de overwogen positie aandelen. De neutrale positie
bleef tot eind december 2020 gehandhaafd. Aandelenkoersen zijn sterk gestegen en lopen vooruit op een lang
blijvend laag renteniveau, aanhoudende monetaire stimulering van centrale banken en een krachtig economisch
herstel. Aandelen zijn in onze visie dan ook kwetsbaar voor eventuele tegenvallers en is een overweging niet aan
te bevelen in relatie tot het verwacht rendement en het bijbehorende risico. Vanaf eind juli wordt er een
overwogen positie in kort lopende obligaties aangehouden versus obligaties. De lage kapitaalmarktrente en de
economische herstelfase zijn vooral negatief voor obligaties. Kort lopende obligaties zijn een goed alternatief,
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omdat deze beleggingscategorie een stuk minder rentegevoelig is dankzij de korte gemiddelde looptijd (duratie)
van de leningen.

De beleggingscategorie aandelen is vanaf 1 september 2020 anders ingevuld. De beleggingen van Global Equity
Mixpool zijn omgezet naar deelnemingen in ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ADIA Europa, ADIA Noord-
Amerika, ADIA Pacific en ADIA Opkomende Landen. Met deze wijziging is het beleggingsbeleid van het Fonds
verder verduurzaamd. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van de duurzame indexfondsen wordt rekening
gehouden met de ESG-score en de water- en koolstofdioxidevoetafdruk van ondernemingen waarin wordt belegd.
Voor ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds geldt bovendien dat deze beleggingen actief bijdragen aan het
realiseren van de ‘Sustainable Development Goals’ zoals geformuleerd door de Verenigde Naties.

Regionaal allocatiebeleid
Binnen de beleggingscategorie aandelen namen de regio’s Pacific en Emerging Markets gedurende het jaar
afwisselend overwogen of onderwogen posities in, afhankelijk van relatieve waarderingen, winstmomentum en
kwalitatieve argumenten. De laatste maanden van het jaar waren deze regio’s echter neutraal gepositioneerd.
De voor en tegens houden elkaar sinds eind oktober in evenwicht. Noord-Amerika neemt vanaf eind mei een
overwogen positie in ten koste van Europa. Het allocatiemodel (waardering en winstmomentum) heeft een
duidelijke voorkeur voor Noord-Amerika, terwijl voor Europa zowel op basis van het allocatiemodel
(winstmomentum) alsook op kwalitatieve argumenten een onderweging aangeven.

De beleggingscategorie Euro obligaties kortlopend belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een
relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisicoprofiel en een laag liquiditeitsrisico. Het
portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd wordt binnen de beleggingscategorie Euro obligaties sluit aan bij dat van
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds. Voor de beleggingscategorie aandelen sluit het portefeuillebeleid vanaf
1 september 2020 aan bij ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific
en ADIA Opkomende Landen. Voor meer informatie over het portefeuillebeleid van de genoemde Onderliggende
Beleggingsinstellingen wordt verwezen naar respectievelijk het jaarverslag van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.,
ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific en ADIA Opkomende Landen.
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RISICOBEHEER

Het rendement van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief kan als gevolg van het innemen van over- en
onderwegingen ten opzichte van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. De belangrijkste
financiële risico’s die betrekking hebben op het Fonds worden hierna uiteengezet.

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S RISICOBEREIDHEID IMPACT MATERIALISATIE BEHEERSING

Marktrisico
Op basis van het beleggingsbeleid
worden marktrisicoposities
ingenomen.

Laag Hoog Standaarddeviatie1 ultimo 2020:
5,0% (ultimo 2019: 2,9%). De VaR2

ultimo 2020 is 10,1% (ultimo 2019:
8,7%).

Actieve monitoring en maandelijkse
rapportage over marktrisico.

Valutarisico
Het Fonds is blootgesteld aan
vreemde valuta.

Laag Hoog In de toelichting op de jaarrekening
is een valutaverdeling opgenomen
en een opsplitsing van de
(niet-)gerealiseerde
koersresultaten en de
valutaresultaten van het Fonds. In
paragraaf 1.10 is een toelichting
opgenomen met betrekking tot de
valuta ontwikkelingen in 2020.

Valutarisico’s worden niet afgedekt.
De blootstelling aan valutarisico's
wordt onder andere getoetst en
gemonitord middels stress test
scenario's.

Renterisico
Er is sprake van renterisico. De
rente heeft invloed op de koers en
op de opbrengsten van een
obligatie(fonds).

Hoog Hoog Modified duration3 van de
beleggingen van het Fonds in
obligaties ultimo 2020: 3,6 (ultimo
2019: 3,6). Een stijging van de
rente kan een laag of negatief
rendement tot gevolg hebben.
Daarnaast is de huidige lage
rentestand een indicatie van het
verwachte rendement.

In de verslagperiode werden
transacties gedaan om de
rentegevoeligheid van de
Onderliggende
Beleggingsinstellingen maximaal 1
te laten afwijken van die van de
benchmark en de renterisico’s ten
opzichte van de benchmark beperkt
te houden.

Kredietrisico
Het Fonds belegt in
(staats)obligaties; er is sprake van
kredietrisico.

Laag Hoog De gemiddelde rating van de
obligaties in het Fonds ultimo 2020
is A-.

De beleggingen worden over
landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Concentratierisico
Er is sprake van concentratierisico
omdat er meer belegd wordt in
bepaalde asset categorieën en
regio's.

Gemiddeld Gemiddeld Voor meer informatie met
betrekking tot de beleggingen
wordt verwezen naar de
jaarverslagen van de Onderliggende
Beleggingsinstellingen.

De beleggingen worden over asset
categorieën, landen, sectoren en
ondernemingen gespreid.

Actief rendementsrisico
Het Fonds heeft een actief
duurzaam beleggingsbeleid.

Laag Gemiddeld Tracking error4 ultimo 2020 is: 0,5%
(ultimo 2019: 0,4%).

Vanwege onder- en overwegingen
en uitsluitingen zal de portefeuille
afwijken van de benchmark. Er
vindt actieve monitoring plaats van
de tracking error.

1 De volatiliteit van het Fonds wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie. Deze wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 3 jaar maandrendementen
horende bij de posities in het Fonds op de rapportage datum.

2 De Value at Risk (VaR) is een risicomaatstaaf. Onder normale marktomstandigheden, bepaalt de VaR techniek de verlieswaarde, waarbij de verlieswaarde niet
wordt overschreden met een waarschijnlijkheid van 99%. De VaR wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 5 jaar aan dagelijkse rendementen
horende bij de posities in het Fonds op de rapportage datum.

3 De modified duration (de gemiddelde rentetypische looptijd) geeft een indicatie wat de procentuele waardeverandering van het Fonds zou zijn bij een wijziging
van de marktrente van één procent.

4 De tracking error (ex-ante) is een risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille kan afwijken van het rendement van de benchmark.
De tracking error wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 5 jaar aan dagelijkse rendementen horende bij de posities in het Fonds op de
rapportage datum.
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GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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1.12 ACTIAM DUURZAAM MIXFONDS NEUTRAAL

FONDSPROFIEL

Op 1 september 2020 is ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal (ticker: AVMN) samengevoegd met een Fonds dat,
onder dezelfde tenaamstelling, onderdeel uitmaakt van het door ACTIAM beheerde en nieuw opgerichte
paraplufonds, ACTIAM Beleggingsfondsen II. Het resultaat van de samenvoeging was dat ACTIAM Duurzaam
Mixfonds Neutraal als subfonds van het paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., is opgehouden te bestaan.
Per diezelfde datum vormt de overblijvende Fonds, onder dezelfde tenaamstelling, een subfonds van ACTIAM
Beleggingsfondsen II. Als gevolg hiervan nemen beleggers in de ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal vanaf
1 september 2020 deel aan een beleggingsfonds dat geen onderdeel uitmaakt van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
In vergelijking met het oude ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal voert het Fonds een in enige mate gewijzigd
(duurzamer) beleggingsbeleid. Voor een nadere toelichting bij deze wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf
1.9.

Tot 1 september 2020 belegde ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal, via de Onderliggende Beleggingsinstellingen
Euro Short Duration Pool, Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool en Euro Vastgoedfondsenpool, respectievelijk
in kortlopende obligaties, obligaties, beursgenoteerde aandelen en Europese vastgoedondernemingen. Global
Equity Mixpool belegde in de Onderliggende Beleggingsinstellingen Amerika Aandelenpool, Euro Aandelenpool,
Azië Aandelenpool en Global Emerging Markets Equity Pool. De benchmark bestond uit: 45% van de samengestelde
benchmark van Euro Obligatiepool, 45% van de samengestelde benchmark van Global Equity Mixpool, 5% iBoxx
€ Overall AAA 1-3 (TR) en 5% GPR Sustainable Real Estate Index Europe.

Per 1 september belegt het Fonds, via participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen Euro Short Duration
Pool, Euro Obligatiepool, ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific, ADIA Opkomende Landen, ACTIAM
Impact Wereld Aandelenfonds en ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa respectievelijk in euro luidende
obligaties, alsmede in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen en in Europese
vastgoedondernemingen. Daarnaast kan door het Fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in overige
beleggingscategorieën, waaronder ‘high yield’ obligaties en ‘emerging market debt’. Het Fonds voert geen eigen
valutabeleid, dat gebeurt in de Onderliggende Beleggingsinstellingen. In het beleggingsbeleid wordt gebruik
gemaakt van ESG-scores, waarbij aan alle beleggingen van het Fonds een ESG-score wordt toegekend. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark en
tegelijkertijd voor het Fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. De samengestelde benchmark
bestaat uit: 22,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR) en 22,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 45% MSCI All
Countries World Index Net EUR, 5% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR) en 5% GPR Sustainable Real Estate Index Europe.

Het Fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Op basis van
verwachte marktontwikkelingen kan van de neutrale wegingen worden afgeweken. De tabel laat de toegestane
afwijkingen zien.
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NEUTRALE VERDELING MINIMAAL MAXIMAAL ACTUELE WEGING PER 31-12-2020

Aandelen 45% 35% 55% 45,6%
Vastgoed 5% 0% 15% 5,1%
Obligaties 45% 35% 55% 42,4%
Kortlopende obligaties 5% 0% 15% 6,9%
Overig 0% 0% 20% 0%

RENDEMENT

Ermee rekening houdend dat het Fonds gedurende het grootste deel van 2020 deel uitmaakte van de ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. en onder dezelfde tenaamstelling buiten de vennootschap is voortgezet, wordt
onderstaand nader ingegaan op de resultaten en het gevoerde beleid over geheel 2020.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND PER
AANDEEL IN

EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE PER
AANDEEL IN

EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2020 44,1 4,20% 4,38% 2,58% 0,10 26,52 26,47
2019 32,1 16,71% 16,26% 15,08% 0,10 25,93 25,92
20184 16,0 -3,56% -2,72% -3,19% 7,60 22,39 22,30
2017 12,6 5,91% 5,45% 5,05% 0,80 30,64 30,78
2016 61,7 5,21% 5,14% 5,52% 0,75 29,84 29,84
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het vermogen van het ACTIAM Mixfonds Neutraal is per 22 februari 2018 van RZL Beleggingsfondsen N.V. overgedragen aan het nieuw opgerichte fonds van ACTIAM

Beleggingsfondsen N.V., genaamd ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal. De getoonde cijfers houden geen rekening met eventuele overhevelingen en/of
naamsveranderingen van het Fonds.

Voor meer informatie over het beleggingsresultaat per aandeel, gesplitst naar inkomsten, waardeveranderingen
en kosten wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen, als onderdeel van de toelichting op de
balans, van het betreffende Fonds.

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal steeg in 2020 aan waarde. De zwakke prestatie van de beleggingscategorie
vastgoed werd ruimschoots gecompenseerd door de winsten die werden behaald op de aandelenmarkten. De
inkomsten (huurpenningen) en waarderingen (afboekingen op het bezit) van vastgoed staan als gevolg van de
gevolgen van het coronavirus sterk onder druk. Vooral vastgoedbedrijven met veel winkelpanden in bezit moesten
het ontgelden en verloren veel beurswaarde. Technologieaandelen profiteerden van de aandacht van de
versnelde digitalisering van de samenleving, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken en online winkelen.
Beleggers richtten zich in 2020 ook op de groeimarkten van bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling of
productie van groene energie, zoals producenten van zonnepanelen en windmolens. Deze bedrijven maken
onderdeel uit van de sector basisindustrie. De sterke opleving van de grondstoffenprijzen als staal, metaal en
koper vanaf de tweede helft van het jaar zorgde voor de goede prestatie van de sector basisgoederen. De daling
van de kapitaalmarktrente (10-jaar Duitse staat) en de lagere renteverschillen (spreads) tussen Duitsland en
andere landen binnen de eurozone verklaren de licht hogere waardering van de categorie obligaties. Het
rendement van euro obligaties kortlopend was nipt negatief als gevolg van de negatieve effectieve rentes van de
leningen in portefeuille.

Het actief beleggingsbeleid voegde extra rendement toe aan het Fonds, vooral dankzij de sterke prestatie van
aandelen in vergelijking met de benchmark. De onderliggende aandelenregio’s behaalden een beduidende
outperformance. De andere drie beleggingscategorieën Euro obligaties, Euro obligaties kortlopend en Vastgoed
Europa droegen, hetzij in mindere mate, ook positief bij aan het relatieve rendement. De onderwogen positie in
obligaties had een licht positief effect op het fondsrendement, maar dit werd te niet gedaan door de overwogen
positie in vastgoed.

Voor een nadere toelichting op de rendementen van de beleggingscategorieën Euro obligaties en Europese
vastgoedaandelen wordt verwezen naar de rendementsverslagen van respectievelijk ACTIAM Duurzaam Euro
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Obligatiefonds en ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa, als onderdeel van het jaarverslag 2020 ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V.

PORTEFEUILLEBELEID

In het kader van tactische allocatie wordt enerzijds een actief allocatiebeleid gevoerd over
beleggingscategorieën en anderzijds, voor wat betreft beleggingen in aandelen, een allocatiebeleid over
aandelen in verschillende regio's.

Allocatiebeleid over beleggingscategorieën
De allocatie naar beleggingscategorieën startte het jaar met een neutrale positie. Vanaf eind januari werd een
overwogen positie in Europees beursgenoteerd vastgoed aangehouden versus obligaties. Een andere belangrijke
wijziging betrof die van begin maart. Op dat moment werd de beleggingscategorie aandelen naar overwogen
gezet ten koste van obligaties. Op basis van onze kwalitatieve visie (met name aantrekkelijke
aandelenwaardering) werd deze actieve positie ingezet. Het koersherstel van de aandelenmarkten vond al vrij
snel daarna plaats. Eind april werd winstgenomen op aandelen en draaide deze positie naar onderwogen. De
overwogen positie in Europees beursgenoteerd vastgoed werd wel vastgehouden. Een verder koersherstel van
deze laatste genoemde beleggingscategorie mocht op basis van waardering verwacht worden. Eind november na
sterke performance van zowel aandelen als Europees vastgoed gingen deze actieve posities naar neutraal. Vanaf
eind juli wordt er een overwogen positie in kort lopende obligaties aangehouden versus obligaties. De lage
kapitaalmarktrente en de economische herstelfase zijn vooral negatief voor obligaties. Kort lopende obligaties
zijn een goed alternatief, omdat deze beleggingscategorie een stuk minder rentegevoelig is dankzij de korte
gemiddelde looptijd (duratie) van de leningen.

De beleggingscategorie aandelen is vanaf 1 september 2020 anders ingevuld. De beleggingen van Global Equity
Mixpool zijn omgezet naar deelnemingen in ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ADIA Europa, ADIA Noord-
Amerika, ADIA Pacific en ADIA Opkomende Landen. Met deze wijziging is het beleggingsbeleid van het fonds
verder verduurzaamd. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van de duurzame indexfondsen wordt rekening
gehouden met de ESG-score en de water- en koolstofdioxidevoetafdruk van ondernemingen waarin wordt belegd.
Voor ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds geldt bovendien dat deze beleggingen actief bijdragen aan het
realiseren van de ‘Sustainable Development Goals’ zoals geformuleerd door de Verenigde Naties.

Regionaal allocatiebeleid
Binnen de beleggingscategorie aandelen namen de regio’s Pacific en Emerging Markets gedurende het jaar
afwisselend overwogen of onderwogen posities in, afhankelijk van relatieve waarderingen, winstmomentum en
kwalitatieve argumenten. De laatste maanden van het jaar waren deze regio’s echter neutraal gepositioneerd.
De voor en tegens houden elkaar sinds eind oktober in evenwicht. Noord-Amerika neemt vanaf eind mei een
overwogen positie in ten koste van Europa. Het allocatiemodel (waardering en winstmomentum) heeft een
duidelijke voorkeur voor Noord-Amerika, terwijl voor Europa zowel op basis van het allocatiemodel
(winstmomentum) alsook op kwalitatieve argumenten een onderweging aangeven.

De beleggingscategorie Euro obligaties kortlopend belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een
relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisicoprofiel en een laag liquiditeitsrisico. Het
portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorieën Euro obligaties en Europees vastgoed
sluit aan bij dat van respectievelijk ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds en ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa. Voor de beleggingscategorie aandelen sluit het portefeuillebeleid vanaf 1 september 2020
aan bij ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific en ADIA
Opkomende Landen. Voor meer informatie over het portefeuillebeleid van de genoemde Onderliggende
Beleggingsinstellingen wordt verwezen naar respectievelijk het jaarverslag van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.,
ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific en ADIA Opkomende Landen.
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RISICOBEHEER

Het rendement van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal kan als gevolg van het innemen van over- en
onderwegingen ten opzichte van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. De belangrijkste
financiële risico’s die betrekking hebben op het Fonds worden hierna uiteengezet.

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S RISICOBEREIDHEID IMPACT MATERIALISATIE BEHEERSING

Marktrisico
Op basis van het beleggingsbeleid
worden marktrisicoposities
ingenomen.

Gemiddeld Hoog Standaarddeviatie1 ultimo 2020:
8,5% (ultimo 2019: 4,9%). De VaR2

ultimo 2020 is 19,9% (ultimo 2019:
16,5%).

Actieve monitoring en maandelijkse
rapportage over marktrisico.

Valutarisico
Het Fonds is blootgesteld aan
vreemde valuta.

Gemiddeld Hoog In de toelichting op de jaarrekening
is een valutaverdeling opgenomen
en een opsplitsing van de
(niet-)gerealiseerde
koersresultaten en de
valutaresultaten van het Fonds. In
paragraaf 1.10 is een toelichting
opgenomen met betrekking tot de
valuta ontwikkelingen in 2020.

Valutarisico’s worden niet afgedekt.
De blootstelling aan valutarisico's
wordt onder andere getoetst en
gemonitord middels stress test
scenario's.

Renterisico
Er is sprake van renterisico. De
rente heeft invloed op de koers en
op de opbrengsten van een
obligatie(fonds).

Gemiddeld Gemiddeld Modified duration3 van de
beleggingen van het Fonds in
obligaties ultimo 2020: 2,4 (ultimo
2019: 2,4). Een stijging van de
rente kan een laag of negatief
rendement tot gevolg hebben.
Daarnaast is de huidige lage
rentestand een indicatie van het
verwachte rendement.

In de verslagperiode werden
transacties gedaan om de
rentegevoeligheid van de
Onderliggende
Beleggingsinstellingen maximaal 1
te laten afwijken van die van de
benchmark en de renterisico’s ten
opzichte van de benchmark beperkt
te houden.

Kredietrisico
Het Fonds belegt in
(staats)obligaties; er is sprake van
kredietrisico.

Laag Laag De gemiddelde rating van de
obligaties in het Fonds ultimo 2020
is A-.

De beleggingen worden over
landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Concentratierisico
Er is sprake van concentratierisico
omdat er meer belegd wordt in
bepaalde asset categorieën en
regio's.

Laag Gemiddeld Voor meer informatie met
betrekking tot de beleggingen
wordt verwezen naar de
jaarverslagen van de Onderliggende
Beleggingsinstellingen.

De beleggingen worden over asset
categorieën, landen, sectoren en
ondernemingen gespreid.

Actief rendementsrisico
Het Fonds heeft een actief
duurzaam beleggingsbeleid.

Laag Gemiddeld Tracking error4 ultimo 2020 is: 0,9%
(ultimo 2019: 0,7%).

Vanwege onder- en overwegingen
en uitsluitingen zal de portefeuille
afwijken van de benchmark. Er
vindt actieve monitoring plaats van
de tracking error.

1 De volatiliteit van het Fonds wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie. Deze wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 3 jaar maandrendementen
horende bij de posities in het Fonds op de rapportage datum.

2 De Value at Risk (VaR) is een risicomaatstaaf. Onder normale marktomstandigheden, bepaalt de VaR techniek de verlieswaarde, waarbij de verlieswaarde niet
wordt overschreden met een waarschijnlijkheid van 99%. De VaR wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 5 jaar aan dagelijkse rendementen
horende bij de posities in het Fonds op de rapportage datum.

3 De modified duration (de gemiddelde rentetypische looptijd) geeft een indicatie wat de procentuele waardeverandering van het Fonds zou zijn bij een wijziging
van de marktrente van één procent.

4 De tracking error (ex-ante) is een risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille kan afwijken van het rendement van de benchmark.
De tracking error wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 5 jaar aan dagelijkse rendementen horende bij de posities in het Fonds op de
rapportage datum.
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1.13 ACTIAM DUURZAAM MIXFONDS OFFENSIEF

FONDSPROFIEL

Op 1 september 2020 is ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief samengevoegd met een Fonds dat, onder dezelfde
tenaamstelling, onderdeel uitmaakt van het door ACTIAM beheerde en nieuw opgerichte paraplufonds, ACTIAM
Beleggingsfondsen II. Het resultaat van de samenvoeging was dat ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief als
subfonds van het paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen N.V., is opgehouden te bestaan. Per diezelfde datum
vormt de overblijvende Fonds, onder dezelfde tenaamstelling, een subfonds van ACTIAM Beleggingsfondsen II. Als
gevolg hiervan nemen beleggers in de ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief vanaf 1 september 2020 deel aan een
beleggingsfonds dat geen onderdeel uitmaakt van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. In vergelijking met het oude
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief voert het Fonds een in enige mate gewijzigd (duurzamer) beleggingsbeleid.
Voor een nadere toelichting bij deze wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf 1.9.

Tot 1 september 2020 belegde ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief (ticker: AVMO), via de Onderliggende
Beleggingsinstellingen Euro Obligatiepool, Global Equity Mixpool, Euro Vastgoedfondsenpool en eventueel in Euro
Short Duration Pool, respectievelijk in obligaties, beursgenoteerde aandelen, Europese vastgoedondernemingen
en eventueel in kortlopende obligaties. Global Equity Mixpool belegde in de Onderliggende Beleggingsinstellingen
Amerika Aandelenpool, Euro Aandelenpool, Azië Aandelenpool en Global Emerging Markets Equity Pool. De
benchmark bestond uit: 25% van de samengestelde benchmark van Euro Obligatiepool, 65% van de samengestelde
benchmark van Global Equity Mixpool en 10% GPR Sustainable Real Estate Index Europe.

Per 1 september belegt het Fonds, via participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen ADIA Europa, ADIA
Noord-Amerika, ADIA Pacific, ADIA Opkomende Landen, ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ACTIAM Duurzaam
Index Vastgoedfonds Europa en Euro Obligatiepool hoofdzakelijk in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van
ondernemingen en aandelen van Europese vastgoedondernemingen, alsmede in euro luidende obligaties.
Daarnaast kan door het Fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in kortlopende obligaties en overige
beleggingscategorieën, waaronder ‘high yield’ obligaties en ‘emerging market debt’. Het Fonds voert geen eigen
valutabeleid, dat gebeurt in de Onderliggende Beleggingsinstellingen. In het beleggingsbeleid wordt gebruik
gemaakt van ESG-scores, waarbij aan alle beleggingen van het Fonds een ESG-score wordt toegekend. Het
beleggingsdoel is een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark en
tegelijkertijd voor het Fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren. De samengestelde benchmark
bestaat uit: 12,5% iBoxx € Sovereign 1-10 Index (TR) en 12,5% iBoxx € Non Sovereign Index (TR), 65% MSCI All
Countries World Index Net EUR en 10% GPR Sustainable Real Estate Index Europe.

Het Fonds streeft naar een optimale verdeling van de verschillende beleggingscategorieën. Op basis van
verwachte marktontwikkelingen kan van de neutrale wegingen worden afgeweken. De tabel laat de toegestane
afwijkingen zien.

VERSLAG OVER 2020 28



NEUTRALE VERDELING MINIMAAL MAXIMAAL ACTUELE WEGING PER 31-12-2020

Aandelen 65% 55% 75% 65,4%
Vastgoed 10% 0% 20% 10,2%
Obligaties 25% 15% 35% 22,4%
Kortlopende obligaties 0% 0% 10% 2,0%
Overig 0% 0% 20% 0%

RENDEMENT

Ermee rekening houdend dat het Fonds gedurende het grootste deel van 2020 deel uitmaakte van de ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V. en onder dezelfde tenaamstelling buiten de vennootschap is voortgezet, wordt
onderstaand nader ingegaan op de resultaten en het gevoerde beleid over geheel 2020.

FONDS-
VERMOGEN IN
MILJOENEN

EURO'S1

RENDEMENT
OP BASIS VAN
BEURSKOERS2

RENDEMENT
OP BASIS VAN
INTRINSIEKE
WAARDE NA

KOSTEN2

RENDEMENT
BENCHMARK

DIVIDEND PER
AANDEEL IN

EURO3

INTRINSIEKE
WAARDE PER
AANDEEL IN

EURO1

BEURSKOERS
PER AANDEEL

IN EURO1

2020 19,4 4,35% 4,88% 1,94% 0,15 22,31 22,24
2019 14,2 23,59% 23,08% 21,27% 0,10 21,85 21,89
20184 6,6 -4,49% -3,72% -4,84% 15,40 17,84 17,80
2017 4,7 9,37% 9,08% 8,20% 0,85 34,01 34,20
2016 54,8 6,71% 6,43% 6,71% 0,75 31,98 32,08
1 Ultimo verslagperiode.
2 Inclusief herbelegd dividend. Omdat de beurskoers een dag achterloopt op de intrinsieke waarde kan er een verschil in rendement ontstaan.
3 Dit betreft het in het betreffende jaar uitgekeerde dividend over het voorafgaande jaar.
4 Het vermogen van het ACTIAM Mixfonds Offensief is per 22 februari 2018 van RZL Beleggingsfondsen N.V. overgedragen aan het nieuw opgerichte fonds van ACTIAM

Beleggingsfondsen N.V., genaamd ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief. De getoonde cijfers houden geen rekening met eventuele overhevelingen en/of
naamsveranderingen van het Fonds.

Voor meer informatie over het beleggingsresultaat per aandeel, gesplitst naar inkomsten, waardeveranderingen
en kosten wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen, als onderdeel van de toelichting op de
balans, van het betreffende Fonds.

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief steeg in 2020 aan waarde. De zwakke prestatie van de beleggingscategorie
vastgoed werd ruimschoots gecompenseerd door de winsten die werden behaald op de aandelenmarkten. De
inkomsten (huurpenningen) en waarderingen (afboekingen op het bezit) van vastgoed staan als gevolg van de
gevolgen van het coronavirus sterk onder druk. Vooral vastgoedbedrijven met veel winkelpanden in bezit moesten
het ontgelden en verloren veel beurswaarde. Technologieaandelen profiteerden van de aandacht van de
versnelde digitalisering van de samenleving, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken en online winkelen.
Beleggers richtten zich in 2020 ook op de groeimarkten van bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling of
productie van groene energie, zoals producenten van zonnepanelen en windmolens. Deze bedrijven maken
onderdeel uit van de sector basisindustrie. De sterke opleving van de grondstoffenprijzen als staal, metaal en
koper vanaf de tweede helft van het jaar zorgde voor de goede prestatie van de sector basisgoederen. De daling
van de kapitaalmarktrente (10-jaar Duitse staat) en de lagere renteverschillen (spreads) tussen Duitsland en
andere landen binnen de eurozone verklaren de licht hogere waardering van de categorie obligaties.

Het actief beleggingsbeleid voegde extra rendement toe aan het Fonds, vooral dankzij de sterke prestatie van
aandelen in vergelijking met de benchmark. De onderliggende aandelenregio’s behaalden een beduidende
outperformance. De andere twee beleggingscategorieën Euro obligaties en Vastgoed Europa droegen, hetzij in
mindere mate, ook positief bij aan het relatieve rendement. De onderwogen positie in obligaties had een licht
positief effect op het fondsrendement, maar dit werd te niet gedaan door de overwogen positie in vastgoed.

Voor een nadere toelichting op de rendementen van de beleggingscategorieën Euro obligaties en Europese
vastgoedaandelen wordt verwezen naar de rendementsverslagen van respectievelijk ACTIAM Duurzaam Euro
Obligatiefonds en ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa, als onderdeel van het jaarverslag 2020 ACTIAM
Beleggingsfondsen N.V.
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PORTEFEUILLEBELEID

In het kader van tactische allocatie wordt enerzijds een actief allocatiebeleid gevoerd over
beleggingscategorieën en anderzijds, voor wat betreft beleggingen in aandelen, een allocatiebeleid over
aandelen in verschillende regio's.

Allocatiebeleid over beleggingscategorieën
De allocatie naar beleggingscategorieën startte het jaar met een neutrale positie. Vanaf eind januari werd een
overwogen positie in Europees beursgenoteerd vastgoed aangehouden versus obligaties. Een andere belangrijke
wijziging betrof die van begin maart. Op dat moment werd de beleggingscategorie aandelen naar overwogen
gezet ten koste van obligaties. Op basis van onze kwalitatieve visie (met name aantrekkelijke
aandelenwaardering) werd deze actieve positie ingezet. Het koersherstel van de aandelenmarkten vond al vrij
snel daarna plaats. Eind april werd winstgenomen op aandelen en draaide deze positie naar onderwogen. De
overwogen positie in Europees beursgenoteerd vastgoed werd wel vastgehouden. Een verder koersherstel van
deze laatste genoemde beleggingscategorie mocht op basis van waardering verwacht worden. Eind november na
sterke performance van zowel aandelen als Europees vastgoed gingen alle actieve posities naar neutraal.

De beleggingscategorie aandelen is vanaf 1 september 2020 anders ingevuld. De beleggingen van Global Equity
Mixpool zijn omgezet naar deelnemingen in ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ADIA Europa, ADIA Noord-
Amerika, ADIA Pacific en ADIA Opkomende Landen. Met deze wijziging is het beleggingsbeleid van het fonds
verder verduurzaamd. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van de duurzame indexfondsen wordt rekening
gehouden met de ESG-score en de water- en koolstofdioxidevoetafdruk van ondernemingen waarin wordt belegd.
Voor ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds geldt bovendien dat deze beleggingen actief bijdragen aan het
realiseren van de ‘Sustainable Development Goals’ zoals geformuleerd door de Verenigde Naties.

Regionaal allocatiebeleid
Binnen de beleggingscategorie aandelen namen de regio’s Pacific en Emerging Markets gedurende het jaar
afwisselend overwogen of onderwogen posities in, afhankelijk van relatieve waarderingen, winstmomentum en
kwalitatieve argumenten. De laatste maanden van het jaar waren deze regio’s echter neutraal gepositioneerd.
De voor en tegens houden elkaar sinds eind oktober in evenwicht. Noord-Amerika neemt vanaf eind mei een
overwogen positie in ten koste van Europa. Het allocatiemodel (waardering en winstmomentum) heeft een
duidelijke voorkeur voor Noord-Amerika, terwijl voor Europa zowel op basis van het allocatiemodel
(winstmomentum) alsook op kwalitatieve argumenten een onderweging aangeven.

Het portefeuillebeleid zoals dat is gevoerd binnen de beleggingscategorieën Euro obligaties en Europees vastgoed
sluit aan bij dat van respectievelijk ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds en ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa. Voor de beleggingscategorie aandelen sluit het portefeuillebeleid vanaf 1 september 2020
aan bij ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds, ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific en ADIA
Opkomende Landen. Voor meer informatie over het portefeuillebeleid van de genoemde Onderliggende
Beleggingsinstellingen wordt verwezen naar respectievelijk het jaarverslag van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.,
ADIA Europa, ADIA Noord-Amerika, ADIA Pacific en ADIA Opkomende Landen.
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RISICOBEHEER

Het rendement van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief kan als gevolg van het innemen van over- en
onderwegingen ten opzichte van de strategische asset mix afwijken van de benchmark. De belangrijkste
financiële risico’s die betrekking hebben op het Fonds worden hierna uiteengezet.

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S RISICOBEREIDHEID IMPACT MATERIALISATIE BEHEERSING

Marktrisico
Op basis van het beleggingsbeleid
worden marktrisicoposities
ingenomen.

Hoog Hoog Standaarddeviatie1 ultimo 2020:
12,1% (ultimo 2019: 7,1%). De VaR2

ultimo 2020 is 29,5% (ultimo 2019:
25,0%).

Actieve monitoring en maandelijkse
rapportage over marktrisico.

Valutarisico
Het Fonds is blootgesteld aan
vreemde valuta.

Gemiddeld Hoog In de toelichting op de jaarrekening
is een valutaverdeling opgenomen
en een opsplitsing van de
(niet-)gerealiseerde
koersresultaten en de
valutaresultaten van het Fonds. In
paragraaf 1.10 is een toelichting
opgenomen met betrekking tot de
valuta ontwikkelingen in 2020.

Valutarisico’s worden niet afgedekt.
De blootstelling aan valutarisico's
wordt onder andere getoetst en
gemonitord middels stress test
scenario's.

Renterisico
Er is sprake van renterisico. De
rente heeft invloed op de koers en
op de opbrengsten van een
obligatie(fonds).

Laag Laag Modified duration3 van de
beleggingen van het Fonds in
obligaties ultimo 2020: 1,2 (ultimo
2018: 1,3). Een stijging van de
rente kan een laag of negatief
rendement tot gevolg hebben.
Daarnaast is de huidige lage
rentestand een indicatie van het
verwachte rendement.

In de verslagperiode werden
transacties gedaan om de
rentegevoeligheid van de
Onderliggende
Beleggingsinstellingen maximaal 1
te laten afwijken van die van de
benchmark en de renterisico’s ten
opzichte van de benchmark beperkt
te houden.

Kredietrisico
Het Fonds belegt in
(staats)obligaties; er is sprake van
kredietrisico.

Laag Gemiddeld De gemiddelde rating van de
obligaties in het Fonds ultimo 2020
is A-.

De beleggingen worden over
landen, sectoren en ondernemingen
gespreid.

Concentratierisico
Er is sprake van concentratierisico
omdat er meer belegd wordt in
bepaalde asset categorieën en
regio's.

Gemiddeld Gemiddeld Voor meer informatie met
betrekking tot de beleggingen
wordt verwezen naar de
jaarverslagen van de Onderliggende
Beleggingsinstellingen.

De beleggingen worden over asset
categorieën, landen, sectoren en
ondernemingen gespreid.

Actief rendementsrisico
Het Fonds heeft een actief
duurzaam beleggingsbeleid.

Gemiddeld Gemiddeld Tracking error4 ultimo 2020 is: 1,3%
(ultimo 2019: 1,0%).

Vanwege onder- en overwegingen
en uitsluitingen zal de portefeuille
afwijken van de benchmark. Er
vindt actieve monitoring plaats van
de tracking error.

1 De volatiliteit van het Fonds wordt uitgedrukt in de standaarddeviatie. Deze wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 3 jaar maandrendementen
horende bij de posities in het Fonds op de rapportage datum.

2 De Value at Risk (VaR) is een risicomaatstaaf. Onder normale marktomstandigheden, bepaalt de VaR techniek de verlieswaarde, waarbij de verlieswaarde niet
wordt overschreden met een waarschijnlijkheid van 99%. De VaR wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 5 jaar aan dagelijkse rendementen
horende bij de posities in het Fonds op de rapportage datum.

3 De modified duration (de gemiddelde rentetypische looptijd) geeft een indicatie wat de procentuele waardeverandering van het Fonds zou zijn bij een wijziging
van de marktrente van één procent.

4 De tracking error (ex-ante) is een risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement van de portefeuille kan afwijken van het rendement van de benchmark.
De tracking error wordt op jaarbasis weergegeven en berekend op basis van 5 jaar aan dagelijkse rendementen horende bij de posities in het Fonds op de
rapportage datum.
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GEÏNDEXEERD RENDEMENTSVERLOOP
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BIJLAGE 1: OVERZICHT BELEGGINGSSTRATEGIE EN VERMOGENSBEHEERDER

BELEGGINGSFONDS STRATEGIE PORTEFEUILLEBEHEERDER

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief Euro obligaties, actief (65%) ACTIAM
Kortlopende euro obligaties, actief (10%) ACTIAM
Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen,
passief (0%)

ACTIAM

Wereldwijde aandelen, actief en passief (25%) ACTIAM
Amundi

Regio en asset allocatie ACTIAM
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal Euro obligaties, actief (45%), ACTIAM

Kortlopende euro obligaties, actief (5%) ACTIAM
Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen,
passief (5%)

ACTIAM

Wereldwijde aandelen, actief en passief (45%) ACTIAM
Amundi

Regio en asset allocatie ACTIAM
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief Euro obligaties, actief (25%) ACTIAM

Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen,
passief (10%)

ACTIAM

Wereldwijde aandelen, actief en passief (65%) ACTIAM
Amundi

Regio en asset allocatie ACTIAM

Een beschrijving van de beleggingsstrategieën vindt u op actiam.com.
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INTRODUCTIE

Ontwikkelingen
Op 1 september 2020 wijzigden de voorwaarden van ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam
Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief. Met ingang van 1 september 2020 zijn de ACTIAM
Duurzaam Mixfondsen samengevoegd met Fondsen die, onder dezelfde tenaamstelling, onderdeel uitmaken van
het door ACTIAM beheerde en nieuw opgerichte paraplufonds, ACTIAM Beleggingsfondsen II. Ermee rekening
houdend dat de ACTIAM Duurzaam Mixfondsen gedurende het grootste deel van 2020 deel uitmaakte van de
ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. en onder dezelfde tenaamstelling buiten de vennootschap is voortgezet, waarbij
de beleggers in substantie dezelfde zijn gebleven, worden ten behoeve van continuïteit en transparantie naar
beleggers de financiële jaarcijfers gepresenteerd over geheel 2020. Dit ongeacht het feit dat ACTIAM
Beleggingsfondsen II als fondsparaplu formeel pas sinds 1 september 2020 bestaat. Het beleggingsbeleid dat de
nieuw opgerichte Mixfondsen voeren, verschilt in enige mate van het beleggingsbeleid van de voormalige ACTIAM
Duurzaam Mixfondsen. Het resultaat van de samenvoegingen is dat de voormalige Mixfondsen zijn opgehouden te
bestaan. Als gevolg van de samenvoegingen nemen beleggers in de voormalige Mixfondsen vanaf 1 september
2020 deel aan beleggingsfondsen die geen onderdeel uitmaken van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

ACTIAM Beleggingsfondsen II is gestructureerd als een fiscaal transparant fonds voor gemene rekening. De nieuw
opgerichte Mixfondsen waarin de ACTIAM Duurzaam Mixfondsen zijn voortgezet hebben dezelfde tenaamstelling
en zijn toegankelijk gesteld voor zowel professionele als niet-professionele beleggers en behouden een
beursnotering aan Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services.

Verslagperiode
De verslagperiode heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Grondslagen
De jaarcijfers van de ACTIAM Duurzaam Mixfondsen zijn opgesteld volgens de continuïteitsveronderstelling. De
gehanteerde grondslagen voor het opstellen van de jaarcijfers zijn identiek aan de grondslagen die gehanteerd
zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2019 van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Tussentijds jaarbericht 2020
Per 1 september 2020 zijn ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM
Duurzaam Mixfonds Offensief voortgezet in het nieuw opgerichte paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen II.
Omdat het eerste boekjaar van ACTIAM Beleggingsfondsen II loopt van 1 september 2020 tot en met 31 december
2021 heeft de Beheerder besloten om, voor informatiedoeleinden, een tussentijdse jaarbericht op te stellen. Het
tussentijds jaarbericht is niet gecontroleerd door de externe accountant.
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2.1 ACTIAM DUURZAAM MIXFONDS DEFENSIEF

BALANS
Vóór winstbestemming en in € 1.000 REF.1 31-12-2020 31-12-2019

Beleggingen 1
Participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen 27.045 19.205

Vorderingen 45 3
Overige activa

Liquide middelen 1 -
Kortlopende schulden 53 9
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -7 -6
Activa min kortlopende schulden 27.038 19.199

Eigen vermogen 2
Geplaatst kapitaal 10 7
Agio 26.021 18.900
Overige reserves 59 -679
Onverdeeld resultaat 948 971

Totaal eigen vermogen 27.038 19.199
1 De referenties in de balans verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten.

WINST- EN VERLIESREKENING

In € 1.000 REF.
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit beleggingen
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 79 188
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 935 811

In rekening gebrachte op- en afslagen 16 19
Som der bedrijfsopbrengsten 1.030 1.018

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 82 47

Som der bedrijfslasten 82 47

Resultaat 948 971
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KASSTROOMOVERZICHT

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat 948 971
Koersverschillen op geldmiddelen - -
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 948 971

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -79 -188
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -935 -811
Aankoop van beleggingen -22.582 -13.625
Verkoop van beleggingen 15.756 2.872

Mutaties in activa en passiva:
Mutatie schulden uit hoofde van beleggingsactiviteiten 44 -54

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -6.848 -10.835

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 10.671 12.349
Inkoop van aandelen -3.529 -1.552
Mutatie vorderingen uit hoofde van uitgifte aandelen -42 57
Uitgekeerd dividend -251 -19

Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten 6.849 10.835

Totaal nettokasstromen 1 -
Koersverschillen op geldmiddelen - -
Mutatie liquide middelen 1 -

Liquide middelen begin van de verslagperiode - -
Liquide middelen eind van de verslagperiode 1 -
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2.1.1 TOELICHTING OP DE BALANS

1 BELEGGINGEN

Participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Stand aan het begin van de periode 19.205 7.453
Aankopen 22.582 13.625
Verkopen -15.756 -2.872
Gerealiseerde waardeveranderingen 79 188
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 935 811
Stand ultimo periode 27.045 19.205

Voor de structuur van de Fondsen en Onderliggende Beleggingsinstellingen wordt verwezen naar de juridische
structuur van ACTIAM Belegginsfondsen II in paragraaf 1.4.

AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN € 1.000

BELANG VAN HET FONDS ALS % VAN DE
ONDERLIGGENDE BELEGGINGSINSTELLING

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

Euro Obligatiepool 325.773,17 246.575,29 16.917 12.462 0,62% 0,43%
Euro Short Duration Pool 103.928,66 62.007,81 3.217 1.921 2,10% 1,25%
ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds1 80.011,01 - 3.462 - 6,73% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Noord-Amerika1 28.253,28 - 2.148 - 0,10% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa1 22.753,80 - 510 - 0,03% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende
Landen1 12.231,43 - 448 - 0,10% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific1 11.569,13 - 343 - 0,06% -
Global Equity Mixpool1 - 91.517,49 - 4.822 0,81% 0,81%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICIPATIE in € 1

Euro Obligatiepool 51,93 50,54
Euro Short Duration Pool 30,95 30,98
ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds1 43,27 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Noord-Amerika1 76,01 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa1 22,40 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende
Landen1 36,61 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific1 29,66 -
Global Equity Mixpool1 - 52,68

1 Per 1 september 2020 is het beleggingsbeleid gewijzigd. De belegging in de Global Equity Mixpool is vervangen door de ACTIAM Duurzaam Aandelenfondsen en het
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds.
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2 EIGEN VERMOGEN

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode 7 3
Uitgegeven aandelen 4 5
Ingekochte aandelen -1 -1

Stand ultimo periode 10 7

Agio
Stand aan het begin van de periode 18.900 8.139
Uitgegeven aandelen 10.667 12.344
Ingekochte aandelen -3.546 -1.583

Stand ultimo periode 26.021 18.900

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode -679 -604
Ingekochte aandelen 18 32
Toevoeging/onttrekking uit onverdeeld resultaat 720 -107

Stand ultimo periode 59 -679

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode 971 -88
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves -720 107
Uitgekeerd dividend -251 -19
Resultaat over de verslagperiode 948 971

Stand ultimo periode 948 971

Totaal eigen vermogen 27.038 19.199

Verloopoverzicht aantal aandelen
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Stand aan het begin van de periode 736.009 312.498
Uitgegeven aandelen 407.807 485.183
Ingekochte aandelen -137.489 -61.672
Stand ultimo periode 1.006.327 736.009
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Meerjarenoverzicht
In € 1.000 31-12-2020 31-12-2019 31-12-20181

Intrinsieke waarde 27.038 19.199 7.450
Totaal resultaat 948 971 -88
Aantal uitstaande gewone aandelen 1.006.327 736.009 312.498
In € 1
Per aandeel

Intrinsieke waarde 26,87 26,09 23,84
Beurskoers 26,85 26,14 23,85
Dividend2 -3 0,05 3,25

Waardeveranderingen beleggingen 1,18 2,16 -0,31
In rekening gebrachte op- en afslagen 0,02 0,04 0,03
Som der bedrijfslasten -0,10 -0,10 -0,08
Totaal resultaat4 1,10 2,10 -0,36
1 Het vermogen van het ACTIAM Mixfonds Defensief is per 22 februari 2018 van RZL Beleggingsfondsen N.V. overgedragen aan het nieuw opgerichte Fonds van ACTIAM

Beleggingsfondsen N.V., genaamd ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief. Het meerjarenoverzicht heeft betrekking op de periode 22 februari 2018 tot en met 31
deccember 2018.

2 Dit betreft het in de betreffende verslagperiode uitgekeerde dividend over de voorgaande verslagperiode.
3 Vanwege de herstructurering van het Fonds heeft op 25 augustus 2020 een slotdividend ter grootte van € 0,29 plaatsgevonden.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de verslagperiode.
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2.1.2 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het beleggingsfonds komen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen,
exclusief de kosten van beleggingstransacties en interestkosten.

Onderstaande tabel toont de daadwerkelijk ingehouden beheervergoeding bij het Fonds gedurende de
verslagperiode.

Lopende kosten factor

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Som der bedrijfslasten 82 47
Gemiddeld eigen vermogen in de verslagperiode 22.319 11.744
Lopende kosten factor (op jaarbasis) 0,40%1 0,40%
1 Dit betreft de totale LKF inclusief de ingehouden beheervergoeding bij de Onderliggende Beleggingsinstellingen.

Tot 1 september 2020 werd er bij het Fonds 0,40% aan beheervergoeding door de Beheerder ingehouden.

Per 1 september 2020 is de belegging in de Global Equity Mixpool vervangen door beleggingen in ACTIAM Impact
Wereld Aandelenfonds, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen en ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific. Bij deze fondsen wordt reeds beheervergoeding ingehouden. De inhouding van de
beheervergoeding op niveau van het Fonds houdt hier rekening mee, zodat de totale LKF 0,40% blijft.

Omloopfactor
Het Fonds belegt haar vermogen in Euro Obligatiepool, Euro Short Duration Pool, ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds (belegt in de Onderliggende Beleggingsinstelling Global Equity Impact Pool), ACTIAM Duurzaam
Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende Landen en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific. Binnen deze Onderliggende
Beleggingsinstellingen vinden de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen plaats. Derhalve wordt voor de
omloopfactor verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening in de jaarrekening van deze
Onderliggende Beleggingsinstellingen te vinden op www.actiam.com.

JAARCIJFERS 2020 ACTIAM DUURZAAM MIXFONDSEN 41



2.2 ACTIAM DUURZAAM MIXFONDS NEUTRAAL

BALANS
Vóór winstbestemming en in € 1.000 REF.1 31-12-2020 31-12-2019

Beleggingen 1
Participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen 44.102 32.121

Vorderingen 293 43
Overige activa

Liquide middelen 27 16
Kortlopende schulden 322 69
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden -2 -10
Activa min kortlopende schulden 44.100 32.111

Eigen vermogen 2
Geplaatst kapitaal 17 12
Agio 43.298 32.795
Overige reserves -1.071 -3.845
Onverdeeld resultaat 1.856 3.149

Totaal eigen vermogen 44.100 32.111
1 De referenties in de balans verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten.

WINST- EN VERLIESREKENING

In € 1.000 REF.
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit beleggingen
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -410 538
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 2.358 2.677

In rekening gebrachte op- en afslagen 30 23
Som der bedrijfsopbrengsten 1.978 3.238

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 122 89

Som der bedrijfslasten 122 89

Resultaat 1.856 3.149
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KASSTROOMOVERZICHT

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat 1.856 3.149
Koersverschillen op geldmiddelen - -
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 1.856 3.149

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 410 -538
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -2.358 -2.677
Aankoop van beleggingen -46.140 -19.387
Verkoop van beleggingen 36.107 6.484

Mutaties in activa en passiva:
Mutatie vorderingen uit hoofde van beleggingsactiviteiten -65 61
Mutatie schulden uit hoofde van beleggingsactiviteiten 195 -15

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -9.995 -12.923

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 17.063 14.650
Inkoop van aandelen -6.209 -1.606
Mutatie vorderingen uit hoofde van uitgifte aandelen -185 17
Mutatie schulden uit hoofde van inkoop aandelen 58 -49
Uitgekeerd dividend -721 -80

Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten 10.006 12.932

Totaal nettokasstromen 11 9
Koersverschillen op geldmiddelen - -
Mutatie liquide middelen 11 9

Liquide middelen begin van de verslagperiode 16 7
Liquide middelen eind van de verslagperiode 27 16
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2.2.1 TOELICHTING OP DE BALANS

1 BELEGGINGEN

Participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Stand aan het begin van de periode 32.121 16.003
Aankopen 46.140 19.387
Verkopen -36.107 -6.484
Gerealiseerde waardeveranderingen -410 538
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 2.358 2.677
Stand ultimo periode 44.102 32.121

Voor de structuur van de Fondsen en Onderliggende Beleggingsinstellingen wordt verwezen naar de juridische
structuur van ACTIAM Belegginsfondsen II in paragraaf 1.4.
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AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN € 1.000

BELANG VAN HET FONDS ALS % VAN DE
ONDERLIGGENDE BELEGGINGSINSTELLING

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

Euro Obligatiepool 359.729,29 284.849,36 18.680 14.397 0,69% 0,50%
ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds1 233.061,91 - 10.085 - 19,61% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Noord-Amerika1 82.299,96 - 6.256 - 0,30% -
Euro Short Duration Pool 98.084,35 51.735,34 3.036 1.603 1,98% 1,04%
ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa1 75.525,62 - 2.254 - 19,94% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa1 66.256,41 - 1.484 - 0,08% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende
Landen1 35.732,72 - 1.308 - 0,28% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific1 33.686,41 - 999 - 0,16% -
Global Equity Mixpool1 - 274.845,59 - 14.480 - 2,42%
Euro Vastgoedfondsenpool1 - 13.031,11 - 1.641 - 0,45%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICIPATIE in € 1

Euro Obligatiepool 51,93 50,54
ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds1 43,27 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Noord-Amerika1 76,01 -
Euro Short Duration Pool 30,95 30,98
ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa1 29,84 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa1 22,40 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende
Landen1 36,61 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific1 29,66 -
Global Equity Mixpool1 - 52,68
Euro Vastgoedfondsenpool1 - 125,92

1 Per 1 september 2020 is het beleggingsbeleid gewijzigd. De belegging in de Global Equity Mixpool is vervangen door de ACTIAM Duurzaam Aandelenfondsen en het
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds. Tevens is per die datum de belegging in Euro Vastgoedfondsenpool vervangen door het ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa.
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2 EIGEN VERMOGEN

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode 12 7
Uitgegeven aandelen 7 6
Ingekochte aandelen -2 -1

Stand ultimo periode 17 12

Agio
Stand aan het begin van de periode 32.795 19.929
Uitgegeven aandelen 17.056 14.644
Ingekochte aandelen -6.553 -1.778

Stand ultimo periode 43.298 32.795

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode -3.845 -3.597
Ingekochte aandelen 346 173
Toevoeging/onttrekking uit onverdeeld resultaat 2.428 -421

Stand ultimo periode -1.071 -3.845

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode 3.149 -341
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves -2.428 421
Uitgekeerd dividend -721 -80
Resultaat over de verslagperiode 1.856 3.149

Stand ultimo periode 1.856 3.149

Totaal eigen vermogen 44.100 32.111

Verloopoverzicht aantal aandelen
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Stand aan het begin van de periode 1.238.563 714.473
Uitgegeven aandelen 674.036 589.830
Ingekochte aandelen -249.776 -65.740
Stand ultimo periode 1.662.823 1.238.563
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Meerjarenoverzicht
In € 1.000 31-12-2020 31-12-2019 31-12-20181

Intrinsieke waarde 44.100 32.111 15.998
Totaal resultaat 1.856 3.149 -341
Aantal uitstaande gewone aandelen 1.662.823 1.238.563 714.473
In € 1
Per aandeel

Intrinsieke waarde 26,52 25,93 22,39
Beurskoers 26,47 25,92 22,30
Dividend2 0,103 0,10 7,60

Waardeveranderingen beleggingen 1,35 3,56 -0,49
In rekening gebrachte op- en afslagen 0,02 0,03 0,02
Som der bedrijfslasten -0,08 -0,10 -0,08
Totaal resultaat4 1,29 3,49 -0,55
1 Het vermogen van het ACTIAM Mixfonds Neutraal is per 22 februari 2018 van RZL Beleggingsfondsen N.V. overgedragen aan het nieuw opgerichte Fonds van ACTIAM

Beleggingsfondsen N.V., genaamd ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal. Het meerjarenoverzicht heeft betrekking op de periode 22 februari 2018 tot en met
31 december 2018.

2 Dit betreft het in de betreffende verslagperiode uitgekeerde dividend over de voorgaande verslagperiode.
3 Vanwege de herstructurering van het Fonds heeft op 25 augustus 2020 een slotdividend ter grootte van € 0,4045 plaatsgevonden.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de verslagperiode.
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2.2.2 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het beleggingsfonds komen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen,
exclusief de kosten van beleggingstransacties en interestkosten.

Onderstaande tabel toont de daadwerkelijk ingehouden beheervergoeding bij het Fonds gedurende de
verslagperiode.

Lopende kosten factor

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Som der bedrijfslasten 122 89
Gemiddeld eigen vermogen in de verslagperiode 36.200 22.130
Lopende kosten factor (op jaarbasis) 0,40%1 0,40%
1 Dit betreft de totale LKF inclusief de ingehouden beheervergoeding bij de Onderliggende Beleggingsinstellingen.

Tot 1 september 2020 werd er bij het Fonds 0,40% aan beheervergoeding door de Beheerder ingehouden.

Per 1 september 2020 is de belegging in de Global Equity Mixpool vervangen door beleggingen in ACTIAM Impact
Wereld Aandelenfonds, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen en ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific. Tevens is de belegging in de Euro Vastgoedfondsenpool vervangen door het ACTIAM
Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa. Bij deze fondsen wordt reeds beheervergoeding ingehouden. De
inhouding van de beheervergoeding op niveau van het Fonds houdt hier rekening mee, zodat de totale LKF 0,40%
blijft.

Omloopfactor
Het Fonds belegt haar vermogen in Euro Obligatiepool, Euro Short Duration Pool, ACTIAM Verantwoord Index
Vastgoedfonds Europa (belegt in Onderliggende Beleggingsinstelling Euro Vastgoedfondsenpool), ACTIAM Impact
Wereld Aandelenfonds (belegt in de Onderliggende Beleggingsinstelling Global Equity Impact Pool), ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific. Binnen
deze Onderliggende Beleggingsinstellingen vinden de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen plaats.
Derhalve wordt voor de omloopfactor verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening in de
jaarrekening van deze Onderliggende Beleggingsinstellingen te vinden op www.actiam.com.
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2.3 ACTIAM DUURZAAM MIXFONDS OFFENSIEF

BALANS
Vóór winstbestemming en in € 1.000 REF.1 31-12-2020 31-12-2019

Beleggingen 1
Participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen 19.364 14.179

Vorderingen 104 41
Overige activa

Liquide middelen - 4
Kortlopende schulden 104 49
Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden - -4
Activa min kortlopende schulden 19.364 14.175

Eigen vermogen 2
Geplaatst kapitaal 9 7
Agio 18.900 14.715
Overige reserves -520 -2.467
Onverdeeld resultaat 975 1.920

Totaal eigen vermogen 19.364 14.175
1 De referenties in de balans verwijzen naar de toelichtingen op de betreffende posten.

WINST- EN VERLIESREKENING

In € 1.000 REF.
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten uit beleggingen
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -343 255
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 1.349 1.693

In rekening gebrachte op- en afslagen 17 11
Som der bedrijfsopbrengsten 1.023 1.959

Bedrijfslasten
Beheervergoeding 48 39

Som der bedrijfslasten 48 39

Resultaat 975 1.920
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KASSTROOMOVERZICHT

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Kasstromen uit beleggingsactiviteiten
Resultaat 975 1.920
Koersverschillen op geldmiddelen - -
Resultaat excl. koersverschillen op geldmiddelen 975 1.920

Aanpassing om resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom:
Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 343 -255
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen -1.349 -1.693
Aankoop van beleggingen -24.954 -8.545
Verkoop van beleggingen 20.775 2.923

Mutaties in activa en passiva:
Mutatie schulden uit hoofde van beleggingsactiviteiten 38 5

Netto kasstromen uit beleggingsactiviteiten -4.172 -5.645

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Uitgifte van aandelen 9.748 6.713
Inkoop van aandelen -5.137 -1.022
Mutatie vorderingen uit hoofde van uitgifte aandelen -63 -12
Mutatie schulden aan kredietinstellingen 17 -
Uitgekeerd dividend -397 -43

Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten 4.168 5.636

Totaal nettokasstromen -4 -9
Koersverschillen op geldmiddelen - -
Mutatie liquide middelen -4 -9

Liquide middelen begin van de verslagperiode 4 13
Liquide middelen eind van de verslagperiode - 4
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2.3.1 TOELICHTING OP DE BALANS

1 BELEGGINGEN

Participaties in Onderliggende Beleggingsinstellingen

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Stand aan het begin van de periode 14.179 6.609
Aankopen 24.954 8.545
Verkopen -20.775 -2.923
Gerealiseerde waardeveranderingen -343 255
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 1.349 1.693
Stand ultimo periode 19.364 14.179

Voor de structuur van de Fondsen en Onderliggende Beleggingsinstellingen wordt verwezen naar de juridische
structuur van ACTIAM Belegginsfondsen II in paragraaf 1.4.
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AANTAL PARTICIPATIES INTRINSIEKE WAARDE
IN € 1.000

BELANG VAN HET FONDS ALS % VAN DE
ONDERLIGGENDE BELEGGINGSINSTELLING

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds1 146.660,87 - 6.346 - 12,34% -
Euro Obligatiepool 83.818,76 69.697,07 4.353 3.523 0,16% 0,12%
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Noord-Amerika1 51.787,32 - 3.936 - 0,19% -
ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa1 65.806,50 - 1.964 - 17,38% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa1 41.697,82 - 934 - 0,05% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende
Landen1 22.528,00 - 825 - 0,18% -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific1 21.191,32 - 628 - 0,10% -
Euro Short Duration Pool 12.208,03 - 378 - 0,25% -
Global Equity Mixpool1 - 174.840,41 - 9.211 - 1,54%
Euro Vastgoedfondsenpool1 - 11.478,08 - 1.445 - 0,40%

INTRINSIEKE WAARDE
PER PARTICIPATIE in € 1

ACTIAM Impact Wereld
Aandelenfonds1 43,27 -
Euro Obligatiepool 51,93 50,54
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Noord-Amerika1 76,01 -
ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa1 29,84 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa1 22,40 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Opkomende
Landen1 36,61 -
ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific1 29,66 -
Euro Short Duration Pool 30,95 -
Global Equity Mixpool1 - 52,68
Euro Vastgoedfondsenpool1 - 125,92

1 Per 1 september 2020 is het beleggingsbeleid gewijzigd. De belegging in de Global Equity Mixpool is vervangen door de ACTIAM Duurzaam Aandelenfondsen en het
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds. Tevens is per die datum de belegging in Euro Vastgoedfondsenpool vervangen door het ACTIAM Duurzaam Index
Vastgoedfonds Europa.
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2 EIGEN VERMOGEN

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Geplaatst kapitaal
Stand aan het begin van de periode 7 4
Uitgegeven aandelen 5 4
Ingekochte aandelen -3 -1

Stand ultimo periode 9 7

Agio
Stand aan het begin van de periode 14.715 9.200
Uitgegeven aandelen 9.743 6.709
Ingekochte aandelen -5.558 -1.194

Stand ultimo periode 18.900 14.715

Overige reserves
Stand aan het begin van de periode -2.467 -2.326
Ingekochte aandelen 424 173
Toevoeging/onttrekking uit onverdeeld resultaat 1.523 -314

Stand ultimo periode -520 -2.467

Onverdeeld resultaat
Stand aan het begin van de periode 1.920 -271
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves -1.523 314
Uitgekeerd dividend -397 -43
Resultaat over de verslagperiode 975 1.920

Stand ultimo periode 975 1.920

Totaal eigen vermogen 19.364 14.175

Verloopoverzicht aantal aandelen
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Stand aan het begin van de periode 648.797 370.330
Uitgegeven aandelen 470.453 329.142
Ingekochte aandelen -251.333 -50.675
Stand ultimo periode 867.917 648.797
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Meerjarenoverzicht
In € 1.000 31-12-2020 31-12-2019 31-12-20181

Intrinsieke waarde 19.364 14.175 6.607
Totaal resultaat 975 1.920 -271
Aantal uitstaande gewone aandelen 867.917 648.797 370.330
In € 1
Per aandeel

Intrinsieke waarde 22,31 21,85 17,84
Beurskoers 22,24 21,89 17,80
Dividend2 0,153 0,10 15,40

Waardeveranderingen beleggingen 1,32 4,09 -0,97
In rekening gebrachte op- en afslagen 0,02 0,02 0,04
Som der bedrijfslasten -0,06 -0,08 -0,07
Totaal resultaat4 1,28 4,03 -1,00
1 Het vermogen van het ACTIAM Mixfonds Offensief is per 22 februari 2018 van RZL Beleggingsfondsen N.V. overgedragen aan het nieuw opgerichte Fonds van ACTIAM

Beleggingsfondsen N.V., genaamd ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief. Het meerjarenoverzicht heeft betrekking op de periode 22 februari 2018 tot en met
31 december 2018.

2 Dit betreft het in de betreffende verslagperiode uitgekeerde dividend over de voorgaande verslagperiode.
3 Vanwege de herstructurering van het Fonds heeft op 25 augustus 2020 een slotdividend ter grootte van € 0,39 plaatsgevonden.
4 Het totaal resultaat per aandeel is berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende de verslagperiode.
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2.3.2 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

Lopende kosten factor
De lopende kosten factor van een beleggingsfonds is gelijk aan de factor van de totale kosten die in de
verslagperiode ten laste van het beleggingsfonds komen ten opzichte van het gemiddeld eigen vermogen,
exclusief de kosten van beleggingstransacties en interestkosten.

Onderstaande tabel toont de daadwerkelijk ingehouden beheervergoeding bij het Fonds gedurende de
verslagperiode.

Lopende kosten factor

In € 1.000
01-01-2020

T/M 31-12-2020
01-01-2019

T/M 31-12-2019

Som der bedrijfslasten 48 39
Gemiddeld eigen vermogen in de verslagperiode 15.593 9.615
Lopende kosten factor (op jaarbasis) 0,40%1 0,40%
1 Dit betreft de totale LKF inclusief de ingehouden beheervergoeding bij de Onderliggende Beleggingsinstellingen.

Tot 1 september 2020 werd er bij het Fonds 0,40% aan beheervergoeding door de Beheerder ingehouden.

Per 1 september 2020 is de belegging in de Global Equity Mixpool vervangen door beleggingen in ACTIAM Impact
Wereld Aandelenfonds, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen en ACTIAM Duurzaam Index
Aandelenfonds Pacific. Tevens is de belegging in de Euro Vastgoedfondsenpool vervangen door het ACTIAM
Verantwoord Index Vastgoedfonds Europa. Bij deze fondsen wordt reeds beheervergoeding ingehouden. De
inhouding van de beheervergoeding op niveau van het Fonds houdt hier rekening mee, zodat de totale LKF 0,40%
blijft.

Omloopfactor
Het Fonds belegt haar vermogen in Euro Obligatiepool, Euro Short Duration Pool, ACTIAM Verantwoord Index
Vastgoedfonds Europa (belegt in de Onderliggende Beleggingsinstelling Euro Vastgoedfondsenpool), ACTIAM
Impact Wereld Aandelenfonds (belegt in de Onderliggende Beleggingsinstelling Global Equity Impact Pool),
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific. Binnen
deze Onderliggende Beleggingsinstellingen vinden de werkelijke aan- en verkopen van beleggingen plaats.
Derhalve wordt voor de omloopfactor verwezen naar de toelichting op de winst- en verliesrekening in de
jaarrekening van deze Onderliggende Beleggingsinstellingen te vinden op www.actiam.com.
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OVERIGE GEGEVENS 56

 

 
3 Overige gegevens
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3.1 BELANGEN DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT

Conform artikel 122 lid 2 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) geeft onderstaand overzicht
het totale persoonlijke belang weer dat de leden van de directie van ACTIAM en de Raad van Toezicht in een
directe of indirecte belegging van het Fonds per begin en einde van de verslagperiode hebben gehad.

OMSCHRIJVING
GEMEENSCHAPPELIJK BELANG IN
AANTALLEN 31-12-2020

GEMEENSCHAPPELIJK BELANG IN
AANTALLEN 31-12-2019

NN Group 1.513 1.411
BNP Paribas 2.000
Société Générale 4.000
Direct Line Group 20.000
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