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1 Wijzigingen algemeen

INGANGSDATUM WIJZIGINGEN: 3 JANUARI 2022

Wijzigingen algemeen
Per 3 januari 2022 is ACTIAM N.V. overgenomen door Cardano Risk Management B.V. Als gevolg van deze
overname zal in het prospectus daar waar relevant de verwijzing naar Athora Netherlands N.V. komen te
vervallen en wordt deze vervangen door een verwijzing naar Cardano Risk Management B.V.

In het verlengde van de overname ACTIAM N.V. door Cardano Risk Management B.V. op 3 januari 2022 is de
samenstelling van directie van ACTIAM N.V. gewijzigd. De directie van ACTIAM N.V. bestaat uit de onderstaande
leden:

Directie ACTIAM N.V.
H.H.J.G. Naus
M.C. Strijbos
J. Sunderman
H.S.R. Veelaert

Tevens is het kantooradres per 3 januari 2022 gewijzigd voor ACTIAM N.V. en Stichting Juridisch Eigenaar ACTIAM
Beleggingsfondsen. Het nieuwe kantooradres is:

Adres:
Weena 690
3012 CN Rotterdam

WIJZIGINGEN ALGEMEEN 3



2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 JANUARI 2022

Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities', pagina 5
De volgende twee definities worden aan de tabel toegevoegd:

Table 1:
SFDR Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
Taxonomieverordening Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van

een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088

WIJZIGING HOOFDSTUK 1 'DEFINITIES' 4



3 Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 25 MAART 2022

In de tabel op pagina 10, wordt het subfonds ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld met isin-code
toegevoegd:

Fondsnaam ISIN-CODE

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld NL0011309349

WIJZIGING HOOFDSTUK 3 'FONDSSTRUCTUUR' 5



4 Wijziging Hoofdstuk 5 'Intrinsieke waarde en
koersvorming', paragraaf 5.3 'Koersvorming' en paragraaf
5.4

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2021

Wijziging Paragraaf 5.3 'Koersvorming', pagina 24
De tabel op pagina 24 wordt in zijn geheel vervangen door de onderstaande tabel:

Fondsnaam OPSLAG AFSLAG

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa 0,20% 0,03%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika 0,02% 0,02%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific 0,03% 0,03%
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa 0,35% 0,19%
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds 0,35% 0,175%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds 0,125% 0,10%

INGANGSDATUM WIJZIGING: 25 MAART 2022

Paragraaf 5.3 'Koersvorming', pagina 24
In de tabel wordt het subfonds ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld met op- en afslag aan de tabel
toegevoegd:

Fondsnaam OPSLAG AFSLAG

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 0,09% 0,04%

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 AUGUSTUS 2022

Paragraaf 5.3 'Koersvorming', pagina 24
De tabel op pagina 24 wordt in zijn geheel vervangen door de onderstaande tabel:

Fondsnaam OPSLAG AFSLAG

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa 0,19% 0,02%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika 0,02% 0,02%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific 0,03% 0,03%
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa 0,26% 0,14%
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds 0,375% 0,225%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds 0,125% 0,10%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 0,06% 0,03%

INGANGSDATUM WIJZIGING: 25 MAART 2022

Paragraaf 5.4 Compensatie voor onjuist berekende intrinsieke waarde , pagina 25
In de tabel wordt het subfonds ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld toegevoegd:

Fondsnaam MATERIELE AFWIJKING

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 1,0%

WIJZIGING HOOFDSTUK 5 'INTRINSIEKE WAARDE EN KOERSVORMING', PARAGRAAF 5.3 'KOERSVORMING' EN
PARAGRAAF 5.4 6



5 Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten', paragraaf 7.2
'Beheervergoeding'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 25 MAART 2022

Paragraaf 7.2 BEHEERVERGOEDING, pagian 30
Het subfonds ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld wordt aan de tabel toegevoegd:

Table 1:
Fondsnaam BEHEERVERGOEDING

ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 0,08%

WIJZIGING HOOFDSTUK 7 'KOSTEN', PARAGRAAF 7.2 'BEHEERVERGOEDING' 7



6 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.1 'ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Europa', paragraaf 11.1.1
'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 JANUARI 2022

Wijziging paragraaf 11.1.1 'Beleggingsbeleid', paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid' op pagina 47
De volgende tekst wordt toegevoegd in de paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid', na de eerste alinea:

Het Fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). Het Fonds streeft ernaar uitsluitend te beleggen in duurzame beleggingen, in de zin van
artikel 2(17) SFDR, met uitzondering van beleggingen in liquide middelen, afgeleide instrumenten en ETF’s die
ter afdekking van risico’s of voor het verzorgen van liquiditeit worden gebruikt. De duurzame beleggingen dragen
bij aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen. De betreffende duurzaamheidsdoelen zijn op
hoofdlijnen reeds toegelicht in Hoofdstuk 4unknown node van dit Prospectus. ACTIAM beoordeelt daarnaast voor alle
ondernemingen en instellingen waar het in kan beleggen in hoeverre wordt voldaan aan de principes van goed
bestuur en of de onderliggende beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Indien daar niet aan wordt voldaan, wordt een onderneming of instelling niet opgenomen in het belegbaar
universum. Tevens worden ondernemingen waarin wordt belegd middels actief aandeelhouderschap aangespoord
om (meer) duurzaam te opereren en zich aan te passen aan de duurzaamheidstransities die momenteel gaande
zijn. In de onderstaande tabel zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen waaraan het Fonds in
dit kader een bijdrage beoogt te leveren:

Duurzaamheidsdoelstellingen

Milieudoelstellingen Klimaatmitigatie &
klimaatadaptatie

Geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050, met als tussendoelen een reductie
van de emissie-intensiteit van minimaal 50% in 2030 en minimaal 75% in 2040 ten
opzichte van 2020 en een jaarlijkse reductie van emissie-intensiteit van minimaal
7% per jaar in lijn met de voorwaarden voor een zogeheten Paris Aligned
Benchmark

Bescherming en herstel van
biodiversiteit en ecosystemen Geen bijdrage aan ontbossing in uiterlijk 2030

Duurzaam gebruik van water Waterneutraliteit in uiterlijk 2030
Preventie en beschrijding van
verontreiniging Geen bijdrage aan de productie van afval in uiterlijk 2050

Sociale doelstellingen Bevordering van goede
leefomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen adequaat bij te dragen aan de
leefomstandigheden van gemeenschappen waarin zij opereren

Bevordering van goede
werkomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen bij te dragen aan het welzijn van
haar medewerkers en sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen

Het Fonds belegt in duurzame beleggingen, in de zin van artikel 2(17) SFDR, die mede bijdragen aan de hierboven
in de tabel genoemde milieudoelstellingen. Deze milieudoelstellingen zijn in lijn met de relevante milieudoelen
zoals opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

De Taxonomieverordening schrijft voor dat ACTIAM over het Fonds aangeeft hoe en in welke mate de
onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als
ecologisch duurzaam zoals omschreven in artikel 3 van de Taxonomieverordening en of deze activiteiten kunnen
worden beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Echter, enkel ten aanzien van de
milieudoelstellingen klimaatmitigatie en -adaptatie zijn de EU-criteria uitgewerkt om te bepalen of een
economische activiteit ecologisch duurzaam is. In relatie tot de sociale doelstellingen en de overige
milieudoelstellingen van het Fonds zijn derhalve nog geen EU-criteria vastgesteld en is het op dit moment niet
mogelijk om vast te stellen hoe en in welke mate de onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt
economische activiteiten ondernemen zijn afgestemd op de Taxonomieverordening, noch of ze kunnen worden
beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Het is derhalve nog niet mogelijk om vast te stellen hoe
en in welke mate de onderliggende beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de Taxonomieverordening.
Zodra de hiertoe benodigde EU criteria voor de overige milieudoelstellingen uit artikel 9 van de
Taxonomieverordening en van de sociale doelstellingen definitief zijn vastgesteld alsmede voldoende

WIJZIGING HOOFDSTUK 11 'SUPPLEMENTEN', 11.1 'ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS EUROPA',
PARAGRAAF 11.1.1 'BELEGGINGSBELEID' 8



gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn, zal deze informatie worden opgenomen in toekomstige versies van
het Prospectus van het Fonds en/ of op de Website van ACTIAM.

WIJZIGING HOOFDSTUK 11 'SUPPLEMENTEN', 11.1 'ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS EUROPA',
PARAGRAAF 11.1.1 'BELEGGINGSBELEID' 9



7 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.2 'ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika', paragraaf
11.2.1 'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 JANUARI 2022

Wijziging paragraaf 11.2.1 'Beleggingsbeleid', paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid' op pagina 50
De volgende tekst wordt toegevoegd in de paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid', na de eerste alinea:

Het Fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). Het Fonds streeft ernaar uitsluitend te beleggen in duurzame beleggingen, in de zin van
artikel 2(17) SFDR, met uitzondering van beleggingen in liquide middelen, afgeleide instrumenten en ETF’s die
ter afdekking van risico’s of voor het verzorgen van liquiditeit worden gebruikt. De duurzame beleggingen dragen
bij aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen. De betreffende duurzaamheidsdoelen zijn op
hoofdlijnen reeds toegelicht in Hoofdstuk 4unknown node van dit Prospectus. ACTIAM beoordeelt daarnaast voor alle
ondernemingen en instellingen waar het in kan beleggen in hoeverre wordt voldaan aan de principes van goed
bestuur en of de onderliggende beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Indien daar niet aan wordt voldaan, wordt een onderneming of instelling niet opgenomen in het belegbaar
universum. Tevens worden ondernemingen waarin wordt belegd middels actief aandeelhouderschap aangespoord
om (meer) duurzaam te opereren en zich aan te passen aan de duurzaamheidstransities die momenteel gaande
zijn. In de onderstaande tabel zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen waaraan het Fonds in
dit kader een bijdrage beoogt te leveren:

Duurzaamheidsdoelstellingen

Milieudoelstellingen Klimaatmitigatie &
klimaatadaptatie

Geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050, met als tussendoelen een reductie
van de emissie-intensiteit van minimaal 50% in 2030 en minimaal 75% in 2040 ten
opzichte van 2020 en een jaarlijkse reductie van emissie-intensiteit van minimaal
7% per jaar in lijn met de voorwaarden voor een zogeheten Paris Aligned
Benchmark

Bescherming en herstel van
biodiversiteit en ecosystemen Geen bijdrage aan ontbossing in uiterlijk 2030

Duurzaam gebruik van water Waterneutraliteit in uiterlijk 2030
Preventie en beschrijding van
verontreiniging Geen bijdrage aan de productie van afval in uiterlijk 2050

Sociale doelstellingen Bevordering van goede
leefomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen adequaat bij te dragen aan de
leefomstandigheden van gemeenschappen waarin zij opereren

Bevordering van goede
werkomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen bij te dragen aan het welzijn van
haar medewerkers en sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen

Het Fonds belegt in duurzame beleggingen, in de zin van artikel 2(17) SFDR, die mede bijdragen aan de hierboven
in de tabel genoemde milieudoelstellingen. Deze milieudoelstellingen zijn in lijn met de relevante milieudoelen
zoals opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

De Taxonomieverordening schrijft voor dat ACTIAM over het Fonds aangeeft hoe en in welke mate de
onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als
ecologisch duurzaam zoals omschreven in artikel 3 van de Taxonomieverordening en of deze activiteiten kunnen
worden beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Echter, enkel ten aanzien van de
milieudoelstellingen klimaatmitigatie en -adaptatie zijn de EU-criteria uitgewerkt om te bepalen of een
economische activiteit ecologisch duurzaam is. In relatie tot de sociale doelstellingen en de overige
milieudoelstellingen van het Fonds zijn derhalve nog geen EU-criteria vastgesteld en is het op dit moment niet
mogelijk om vast te stellen hoe en in welke mate de onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt
economische activiteiten ondernemen zijn afgestemd op de Taxonomieverordening, noch of ze kunnen worden
beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Het is derhalve nog niet mogelijk om vast te stellen hoe
en in welke mate de onderliggende beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de Taxonomieverordening.
Zodra de hiertoe benodigde EU criteria voor de overige milieudoelstellingen uit artikel 9 van de
Taxonomieverordening en van de sociale doelstellingen definitief zijn vastgesteld alsmede voldoende

WIJZIGING HOOFDSTUK 11 'SUPPLEMENTEN', 11.2 'ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS NOORD-AMERIKA',
PARAGRAAF 11.2.1 'BELEGGINGSBELEID' 10



gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn, zal deze informatie worden opgenomen in toekomstige versies van
het Prospectus van het Fonds en/ of op de Website van ACTIAM.

WIJZIGING HOOFDSTUK 11 'SUPPLEMENTEN', 11.2 'ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS NOORD-AMERIKA',
PARAGRAAF 11.2.1 'BELEGGINGSBELEID' 11



8 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.3 'ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific', paragraaf 11.3.1
'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 JANUARI 2022

Wijziging paragraaf 11.3.1 'Beleggingsbeleid', paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid' op pagina 54
De volgende tekst wordt toegevoegd in de paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid', na de eerste alinea:

Het Fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). Het Fonds streeft ernaar uitsluitend te beleggen in duurzame beleggingen, in de zin van
artikel 2(17) SFDR, met uitzondering van beleggingen in liquide middelen, afgeleide instrumenten en ETF’s die
ter afdekking van risico’s of voor het verzorgen van liquiditeit worden gebruikt. De duurzame beleggingen dragen
bij aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen. De betreffende duurzaamheidsdoelen zijn op
hoofdlijnen reeds toegelicht in Hoofdstuk 4unknown node van dit Prospectus. ACTIAM beoordeelt daarnaast voor alle
ondernemingen en instellingen waar het in kan beleggen in hoeverre wordt voldaan aan de principes van goed
bestuur en of de onderliggende beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Indien daar niet aan wordt voldaan, wordt een onderneming of instelling niet opgenomen in het belegbaar
universum. Tevens worden ondernemingen waarin wordt belegd middels actief aandeelhouderschap aangespoord
om (meer) duurzaam te opereren en zich aan te passen aan de duurzaamheidstransities die momenteel gaande
zijn. In de onderstaande tabel zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen waaraan het Fonds in
dit kader een bijdrage beoogt te leveren:

Duurzaamheidsdoelstellingen

Milieudoelstellingen Klimaatmitigatie &
klimaatadaptatie

Geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050, met als tussendoelen een reductie
van de emissie-intensiteit van minimaal 50% in 2030 en minimaal 75% in 2040 ten
opzichte van 2020 en een jaarlijkse reductie van emissie-intensiteit van minimaal
7% per jaar in lijn met de voorwaarden voor een zogeheten Paris Aligned
Benchmark

Bescherming en herstel van
biodiversiteit en ecosystemen Geen bijdrage aan ontbossing in uiterlijk 2030

Duurzaam gebruik van water Waterneutraliteit in uiterlijk 2030
Preventie en beschrijding van
verontreiniging Geen bijdrage aan de productie van afval in uiterlijk 2050

Sociale doelstellingen Bevordering van goede
leefomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen adequaat bij te dragen aan de
leefomstandigheden van gemeenschappen waarin zij opereren

Bevordering van goede
werkomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen bij te dragen aan het welzijn van
haar medewerkers en sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen

Het Fonds belegt in duurzame beleggingen, in de zin van artikel 2(17) SFDR, die mede bijdragen aan de hierboven
in de tabel genoemde milieudoelstellingen. Deze milieudoelstellingen zijn in lijn met de relevante milieudoelen
zoals opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

De Taxonomieverordening schrijft voor dat ACTIAM over het Fonds aangeeft hoe en in welke mate de
onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als
ecologisch duurzaam zoals omschreven in artikel 3 van de Taxonomieverordening en of deze activiteiten kunnen
worden beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Echter, enkel ten aanzien van de
milieudoelstellingen klimaatmitigatie en -adaptatie zijn de EU-criteria uitgewerkt om te bepalen of een
economische activiteit ecologisch duurzaam is. In relatie tot de sociale doelstellingen en de overige
milieudoelstellingen van het Fonds zijn derhalve nog geen EU-criteria vastgesteld en is het op dit moment niet
mogelijk om vast te stellen hoe en in welke mate de onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt
economische activiteiten ondernemen zijn afgestemd op de Taxonomieverordening, noch of ze kunnen worden
beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Het is derhalve nog niet mogelijk om vast te stellen hoe
en in welke mate de onderliggende beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de Taxonomieverordening.
Zodra de hiertoe benodigde EU criteria voor de overige milieudoelstellingen uit artikel 9 van de
Taxonomieverordening en van de sociale doelstellingen definitief zijn vastgesteld alsmede voldoende

WIJZIGING HOOFDSTUK 11 'SUPPLEMENTEN', 11.3 'ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS PACIFIC',
PARAGRAAF 11.3.1 'BELEGGINGSBELEID' 12



gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn, zal deze informatie worden opgenomen in toekomstige versies van
het Prospectus van het Fonds en/ of op de Website van ACTIAM.

WIJZIGING HOOFDSTUK 11 'SUPPLEMENTEN', 11.3 'ACTIAM DUURZAAM INDEX AANDELENFONDS PACIFIC',
PARAGRAAF 11.3.1 'BELEGGINGSBELEID' 13



9 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.4 'ACTIAM
Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa', paragraaf 11.4.1
'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 JANUARI 2022

Wijziging paragraaf 11.4.1 'Beleggingsbeleid', paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid' op pagina 57
De volgende tekst wordt toegevoegd in de paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid', na de eerste alinea:

Het Fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). Het Fonds streeft ernaar uitsluitend te beleggen in duurzame beleggingen, in de zin van
artikel 2(17) SFDR, met uitzondering van beleggingen in liquide middelen, afgeleide instrumenten en ETF’s die
ter afdekking van risico’s of voor het verzorgen van liquiditeit worden gebruikt. De duurzame beleggingen dragen
bij aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen. De betreffende duurzaamheidsdoelen zijn op
hoofdlijnen reeds toegelicht in Hoofdstuk 4unknown node van dit Prospectus. ACTIAM beoordeelt daarnaast voor alle
ondernemingen en instellingen waar het in kan beleggen in hoeverre wordt voldaan aan de principes van goed
bestuur en of de onderliggende beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Indien daar niet aan wordt voldaan, wordt een onderneming of instelling niet opgenomen in het belegbaar
universum. Tevens worden ondernemingen waarin wordt belegd middels actief aandeelhouderschap aangespoord
om (meer) duurzaam te opereren en zich aan te passen aan de duurzaamheidstransities die momenteel gaande
zijn. In de onderstaande tabel zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen waaraan het Fonds in
dit kader een bijdrage beoogt te leveren:

Duurzaamheidsdoelstellingen

Milieudoelstellingen Klimaatmitigatie &
klimaatadaptatie

Geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050, met als tussendoelen een reductie
van de emissie-intensiteit van minimaal 50% in 2030 en minimaal 75% in 2040 ten
opzichte van 2020 en een jaarlijkse reductie van emissie-intensiteit van minimaal
7% per jaar in lijn met de voorwaarden voor een zogeheten Paris Aligned
Benchmark

Bescherming en herstel van
biodiversiteit en ecosystemen Geen bijdrage aan ontbossing in uiterlijk 2030

Duurzaam gebruik van water Waterneutraliteit in uiterlijk 2030
Preventie en beschrijding van
verontreiniging Geen bijdrage aan de productie van afval in uiterlijk 2050

Sociale doelstellingen Bevordering van goede
leefomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen adequaat bij te dragen aan de
leefomstandigheden van gemeenschappen waarin zij opereren

Bevordering van goede
werkomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen bij te dragen aan het welzijn van
haar medewerkers en sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen

Het Fonds belegt in duurzame beleggingen, in de zin van artikel 2(17) SFDR, die mede bijdragen aan de hierboven
in de tabel genoemde milieudoelstellingen. Deze milieudoelstellingen zijn in lijn met de relevante milieudoelen
zoals opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

De Taxonomieverordening schrijft voor dat ACTIAM over het Fonds aangeeft hoe en in welke mate de
onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als
ecologisch duurzaam zoals omschreven in artikel 3 van de Taxonomieverordening en of deze activiteiten kunnen
worden beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Echter, enkel ten aanzien van de
milieudoelstellingen klimaatmitigatie en -adaptatie zijn de EU-criteria uitgewerkt om te bepalen of een
economische activiteit ecologisch duurzaam is. In relatie tot de sociale doelstellingen en de overige
milieudoelstellingen van het Fonds zijn derhalve nog geen EU-criteria vastgesteld en is het op dit moment niet
mogelijk om vast te stellen hoe en in welke mate de onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt
economische activiteiten ondernemen zijn afgestemd op de Taxonomieverordening, noch of ze kunnen worden
beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Het is derhalve nog niet mogelijk om vast te stellen hoe
en in welke mate de onderliggende beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de Taxonomieverordening.
Zodra de hiertoe benodigde EU criteria voor de overige milieudoelstellingen uit artikel 9 van de
Taxonomieverordening en van de sociale doelstellingen definitief zijn vastgesteld alsmede voldoende
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gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn, zal deze informatie worden opgenomen in toekomstige versies van
het Prospectus van het Fonds en/ of op de Website van ACTIAM.
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10 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.5 'ACTIAM
Duurzaam Europees Aandelenfonds', paragraaf 11.5.1
'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 JANUARI 2022

Wijziging paragraaf 11.5.1 'Beleggingsbeleid', paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid' op pagina 60
De volgende tekst wordt toegevoegd in de paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid', na de eerste alinea:

Het Fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). Het Fonds streeft ernaar uitsluitend te beleggen in duurzame beleggingen, in de zin van
artikel 2(17) SFDR, met uitzondering van beleggingen in liquide middelen, afgeleide instrumenten en ETF’s die
ter afdekking van risico’s of voor het verzorgen van liquiditeit worden gebruikt. De duurzame beleggingen dragen
bij aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen. De betreffende duurzaamheidsdoelen zijn op
hoofdlijnen reeds toegelicht in Hoofdstuk 4unknown node van dit Prospectus. ACTIAM beoordeelt daarnaast voor alle
ondernemingen en instellingen waar het in kan beleggen in hoeverre wordt voldaan aan de principes van goed
bestuur en of de onderliggende beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Indien daar niet aan wordt voldaan, wordt een onderneming of instelling niet opgenomen in het belegbaar
universum. Tevens worden ondernemingen waarin wordt belegd middels actief aandeelhouderschap aangespoord
om (meer) duurzaam te opereren en zich aan te passen aan de duurzaamheidstransities die momenteel gaande
zijn. In de onderstaande tabel zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen waaraan het Fonds in
dit kader een bijdrage beoogt te leveren:

Duurzaamheidsdoelstellingen

Milieudoelstellingen Klimaatmitigatie &
klimaatadaptatie

Geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050, met als tussendoelen een reductie
van de emissie-intensiteit van minimaal 50% in 2030 en minimaal 75% in 2040 ten
opzichte van 2020 en een jaarlijkse reductie van emissie-intensiteit van minimaal
7% per jaar in lijn met de voorwaarden voor een zogeheten Paris Aligned
Benchmark

Bescherming en herstel van
biodiversiteit en ecosystemen Geen bijdrage aan ontbossing in uiterlijk 2030

Duurzaam gebruik van water Waterneutraliteit in uiterlijk 2030
Preventie en beschrijding van
verontreiniging Geen bijdrage aan de productie van afval in uiterlijk 2050

Sociale doelstellingen Bevordering van goede
leefomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen adequaat bij te dragen aan de
leefomstandigheden van gemeenschappen waarin zij opereren

Bevordering van goede
werkomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen bij te dragen aan het welzijn van
haar medewerkers en sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen

Het Fonds belegt in duurzame beleggingen, in de zin van artikel 2(17) SFDR, die mede bijdragen aan de hierboven
in de tabel genoemde milieudoelstellingen. Deze milieudoelstellingen zijn in lijn met de relevante milieudoelen
zoals opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

De Taxonomieverordening schrijft voor dat ACTIAM over het Fonds aangeeft hoe en in welke mate de
onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als
ecologisch duurzaam zoals omschreven in artikel 3 van de Taxonomieverordening en of deze activiteiten kunnen
worden beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Echter, enkel ten aanzien van de
milieudoelstellingen klimaatmitigatie en -adaptatie zijn de EU-criteria uitgewerkt om te bepalen of een
economische activiteit ecologisch duurzaam is. In relatie tot de sociale doelstellingen en de overige
milieudoelstellingen van het Fonds zijn derhalve nog geen EU-criteria vastgesteld en is het op dit moment niet
mogelijk om vast te stellen hoe en in welke mate de onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt
economische activiteiten ondernemen zijn afgestemd op de Taxonomieverordening, noch of ze kunnen worden
beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Het is derhalve nog niet mogelijk om vast te stellen hoe
en in welke mate de onderliggende beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de Taxonomieverordening.
Zodra de hiertoe benodigde EU criteria voor de overige milieudoelstellingen uit artikel 9 van de
Taxonomieverordening en van de sociale doelstellingen definitief zijn vastgesteld alsmede voldoende
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gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn, zal deze informatie worden opgenomen in toekomstige versies van
het Prospectus van het Fonds en/ of op de Website van ACTIAM.
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11 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.6 'ACTIAM
Impact Wereld Aandelenfonds', paragraaf 11.6.1
'Beleggingsbeleid'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 JANUARI 2022

Wijziging paragraaf 11.6.1 'Beleggingsbeleid', paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid en Impactbeleid' op pagina 63
De volgende tekst wordt toegevoegd in de paragraaf 'Duurzaamheidsbeleid en Impactbeleid', na de eerste alinea:

Het Fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). Het Fonds streeft ernaar uitsluitend te beleggen in duurzame beleggingen, in de zin van
artikel 2(17) SFDR, met uitzondering van beleggingen in liquide middelen, afgeleide instrumenten en ETF’s die
ter afdekking van risico’s of voor het verzorgen van liquiditeit worden gebruikt. De duurzame beleggingen dragen
bij aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen. De betreffende duurzaamheidsdoelen zijn op
hoofdlijnen reeds toegelicht in Hoofdstuk 4unknown node van dit Prospectus. ACTIAM beoordeelt daarnaast voor alle
ondernemingen en instellingen waar het in kan beleggen in hoeverre wordt voldaan aan de principes van goed
bestuur en of de onderliggende beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Indien daar niet aan wordt voldaan, wordt een onderneming of instelling niet opgenomen in het belegbaar
universum. Tevens worden ondernemingen waarin wordt belegd middels actief aandeelhouderschap aangespoord
om (meer) duurzaam te opereren en zich aan te passen aan de duurzaamheidstransities die momenteel gaande
zijn. In de onderstaande tabel zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen waaraan het Fonds in
dit kader een bijdrage beoogt te leveren:

Duurzaamheidsdoelstellingen

Milieudoelstellingen Klimaatmitigatie &
klimaatadaptatie

Geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050, met als tussendoelen een reductie
van de emissie-intensiteit van minimaal 50% in 2030 en minimaal 75% in 2040 ten
opzichte van 2020 en een jaarlijkse reductie van emissie-intensiteit van minimaal
7% per jaar in lijn met de voorwaarden voor een zogeheten Paris Aligned
Benchmark

Bescherming en herstel van
biodiversiteit en ecosystemen Geen bijdrage aan ontbossing in uiterlijk 2030

Duurzaam gebruik van water Waterneutraliteit in uiterlijk 2030
Preventie en beschrijding van
verontreiniging Geen bijdrage aan de productie van afval in uiterlijk 2050

Sociale doelstellingen Bevordering van goede
leefomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen adequaat bij te dragen aan de
leefomstandigheden van gemeenschappen waarin zij opereren

Bevordering van goede
werkomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen bij te dragen aan het welzijn van
haar medewerkers en sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen

Het Fonds belegt in duurzame beleggingen, in de zin van artikel 2(17) SFDR, die mede bijdragen aan de hierboven
in de tabel genoemde milieudoelstellingen. Deze milieudoelstellingen zijn in lijn met de relevante milieudoelen
zoals opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

De Taxonomieverordening schrijft voor dat ACTIAM over het Fonds aangeeft hoe en in welke mate de
onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als
ecologisch duurzaam zoals omschreven in artikel 3 van de Taxonomieverordening en of deze activiteiten kunnen
worden beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Echter, enkel ten aanzien van de
milieudoelstellingen klimaatmitigatie en -adaptatie zijn de EU-criteria uitgewerkt om te bepalen of een
economische activiteit ecologisch duurzaam is. In relatie tot de sociale doelstellingen en de overige
milieudoelstellingen van het Fonds zijn derhalve nog geen EU-criteria vastgesteld en is het op dit moment niet
mogelijk om vast te stellen hoe en in welke mate de onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt
economische activiteiten ondernemen zijn afgestemd op de Taxonomieverordening, noch of ze kunnen worden
beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Het is derhalve nog niet mogelijk om vast te stellen hoe
en in welke mate de onderliggende beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de Taxonomieverordening.
Zodra de hiertoe benodigde EU criteria voor de overige milieudoelstellingen uit artikel 9 van de
Taxonomieverordening en van de sociale doelstellingen definitief zijn vastgesteld alsmede voldoende
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gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn, zal deze informatie worden opgenomen in toekomstige versies van
het Prospectus van het Fonds en/ of op de Website van ACTIAM.
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12 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' 11.7 ACTIAM
Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld

INGANGSDATUM WIJZIGING: 25 MAART 2022

Toevoeging nieuw subfonds, pagina 68
In paragraaf 11.7 ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld, wordt een nieuw subfonds aan het paraplufonds
ACTIAM Beleggingsfondsen I toegevoegd. Hieronder volgt in paragraaf 11.7.1 Beleggingsbeleid, paragraaf 11.7.2
Risicofactoren en paragraaf 11.7.3 Kosten en vergoedingen van het subfonds.

11.7.1 BELEGGINGSBELEID

Doelstelling
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld heeft een duurzaam beleggingsbeleid. Het doel van het Fonds is
om rekening houdend met de voor het Fonds van toepassing zijnde duurzaamheidscriteria ten behoeve van
Participanten een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI World Index Net EUR (Index) zoveel als
mogelijk benadert. Het Fonds belegt hiertoe in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen in de regio
Europa, Noord-Amerika en Pacific. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk
fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de Index. Naast het nastreven van een financiële
rendementsdoelstelling streeft dit Fonds ook lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na zoals opgenomen in
Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam beleggen. Om toe te werken naar deze doelstellingen dienen alle beleggingen
in het Fonds te voldoen aan de duurzaamheidscriteria die ACTIAM stelt die zijn vastgelegd in het ACTIAM
Duurzaam Beleggingsbeleid. Deze criteria zijn uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam
beleggen van dit Prospectus.

Vermogenstitels
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld belegt in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel
uitmaken van de Index, met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan de
duurzaamheidscriteria. In het kader van efficiënt beheer kan door het Fonds gebruik gemaakt worden van
afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF's).

Tenslotte kunnen door het Fonds voor ten hoogste 2% aan liquiditeiten worden aangehouden op bankrekeningen
of in geldmarktfondsen. Het vermogen van het Fonds is zoveel als mogelijk belegd.

Duurzaamheidsbeleid
Het Fonds heeft duurzaam beleggen tot doel en belegt derhalve in ondernemingen die voldoen aan de duurzame
uitgangspunten van ACTIAM en die volgens het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de
categorieën “adaptief vermogen”, “veilige zone” of “positieve impact” en die bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling en goed ondernemerschap,
uitgaande van passende praktijken op het gebied van goed bestuur, met name wat betreft gehanteerde
managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van
belastingwetgeving. Het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid staat nader beschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en
duurzaam beleggen.

Het Fonds heeft duurzame beleggingen tot doel, in de zin van artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). Het Fonds streeft ernaar uitsluitend te beleggen in duurzame beleggingen, in de zin van
artikel 2(17) SFDR, met uitzondering van beleggingen in liquide middelen, afgeleide instrumenten en ETF’s die
ter afdekking van risico’s of voor het verzorgen van liquiditeit worden gebruikt. De duurzame beleggingen dragen
bij aan het behalen van bepaalde duurzaamheidsdoelen. De betreffende duurzaamheidsdoelen zijn op
hoofdlijnen reeds toegelicht in Hoofdstuk 4 van dit Prospectus. ACTIAM beoordeelt daarnaast voor alle
ondernemingen en instellingen waar het in kan beleggen in hoeverre wordt voldaan aan de principes van goed
bestuur en of de onderliggende beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Indien daar niet aan wordt voldaan, wordt een onderneming of instelling niet opgenomen in het belegbaar
universum. Tevens worden ondernemingen waarin wordt belegd middels actief aandeelhouderschap aangespoord
om (meer) duurzaam te opereren en zich aan te passen aan de duurzaamheidstransities die momenteel gaande
zijn. In de onderstaande tabel zijn de specifieke duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen waaraan het Fonds in
dit kader een bijdrage beoogt te leveren:
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Duurzaamheidsdoelstellingen

Milieudoelstellingen Klimaatmitigatie &
klimaatadaptatie

Geen netto uitstoot van broeikasgassen in 2050, met als tussendoelen een reductie
van de emissie-intensiteit van minimaal 50% in 2030 en minimaal 75% in 2040 ten
opzichte van 2020 en een jaarlijkse reductie van emissie-intensiteit van minimaal
7% per jaar in lijn met de voorwaarden voor een zogeheten Paris Aligned
Benchmark

Bescherming en herstel van
biodiversiteit en ecosystemen Geen bijdrage aan ontbossing in uiterlijk 2030

Duurzaam gebruik van water Waterneutraliteit in uiterlijk 2030
Preventie en beschrijding van
verontreiniging Geen bijdrage aan de productie van afval in uiterlijk 2050

Sociale doelstellingen Bevordering van goede
leefomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen adequaat bij te dragen aan de
leefomstandigheden van gemeenschappen waarin zij opereren

Bevordering van goede
werkomstandigheden

Uitsluitend belegging in entiteiten die beogen bij te dragen aan het welzijn van
haar medewerkers en sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen

Het Fonds belegt in duurzame beleggingen, in de zin van artikel 2(17) SFDR, die mede bijdragen aan de hierboven
in de tabel genoemde milieudoelstellingen. Deze milieudoelstellingen zijn in lijn met de relevante milieudoelen
zoals opgenomen in artikel 9 van de Taxonomieverordening.

De Taxonomieverordening schrijft voor dat ACTIAM over het Fonds aangeeft hoe en in welke mate de
onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt economische activiteiten ondernemen die kwalificeren als
ecologisch duurzaam zoals omschreven in artikel 3 van de Taxonomieverordening en of deze activiteiten kunnen
worden beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Echter, enkel ten aanzien van de
milieudoelstellingen klimaatmitigatie en -adaptatie zijn de EU-criteria uitgewerkt om te bepalen of een
economische activiteit ecologisch duurzaam is. In relatie tot de sociale doelstellingen en de overige
milieudoelstellingen van het Fonds zijn derhalve nog geen EU-criteria vastgesteld en is het op dit moment niet
mogelijk om vast te stellen hoe en in welke mate de onderliggende entiteiten waarin het Fonds belegt
economische activiteiten ondernemen zijn afgestemd op de Taxonomieverordening, noch of ze kunnen worden
beschouwd als ondersteunende of overgangsactiviteiten. Het is derhalve nog niet mogelijk om adequaat vast te
stellen hoe en in welke mate de onderliggende beleggingen van het Fonds zijn afgestemd op de
Taxonomieverordening. Zodra de hiertoe benodigde EU criteria voor de overige milieudoelstellingen uit artikel 9
van de Taxonomieverordening en van de sociale doelstellingen definitief zijn vastgesteld alsmede voldoende
gerapporteerde gegevens beschikbaar zijn, zal deze informatie worden opgenomen in toekomstige versies van
het Prospectus van het Fonds en/ of op de Website van ACTIAM.

Ondernemingen die volgens het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de categorieën
“onacceptabel gedrag”, “niet-adaptief” of “risicovol” worden uitgesloten van belegging. Het Fonds belegt niet in
ondernemingen die afbreuk doen aan duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale
ontwikkeling en goed ondernemerschap. Het duurzaamheidsbeleid van het Fonds is erop gebaseerd dat
ondernemingen die niet voldoen aan minimale criteria worden uitgesloten van belegging. Tevens wordt een
stembeleid toegepast en kan met ondernemingen een dialoog worden aangegaan om duurzaamheidsbeleid en -
gedrag te stimuleren.

Voor alle ondernemingen die toelaatbaar zijn in het Fonds worden de duurzaamheidskansen, maar ook de
duurzaamheidsrisico’s beoordeeld. De resultaten van de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van
duurzaamheidsrisico's op het rendement van het Fonds zijn in Hoofdstuk 8 Risicofactoren en
risicomanagementunknown node, duurzaamheidsrisico’s’ beschreven.

Voor de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren, zoals beschreven in Hoofdstuk 4, wordt beoordeeld waar het beleid
en de activiteiten van ondernemingen op korte, middellange en lange termijn financiële kansen of risico’s
oplevert.

Bij het bepalen van de samenstelling van de beleggingen van het Fonds houdt ACTIAM naast financiële
doelstellingen, rekening met ESG-score en de water- en koolstofdioxidevoetafdruk van ondernemingen waarin
wordt belegd. Voor de duurzame indexfondsen wordt aan de hand van deze ESG-scores, alsmede aan de hand van
informatie over CO2-emissie-cijfers en watergebruik, de weging zo bepaald dat het Fonds toewerkt naar de lange
termijn duurzaamheids- en financiële doelstellingen. Rekening houdend met de rendements- en
duurzaamheidsdoelstelling van het Fonds luidt het streven een ten opzichte van de Index zo hoog mogelijke ESG-
score te realiseren en een zo laag mogelijke water- en koolstofdioxidevoetafdruk.
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Aanvullende Uitsluitingscriteria
In aanvulling op de Algemene Uitsluitingscriteria, zoals omschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam
beleggen, zijn tevens de zogenoemde Aanvullende Uitsluitingscriteria van toepassing. Dit betekent dat voor het
Fonds een strenger uitsluitingenbeleid wordt toegepast dan dat gebaseerd op de Algemene Uitsluitingscriteria.
Op basis van de Aanvullende Uitsluitingscriteria kunnen in dit kader aandelen van ondernemingen worden
uitgesloten op basis van significante betrokkenheid bij activiteiten op het gebied van bont, conventionele wapens
en nucleaire energie.

Spreiding
Het toepassen van het uitsluitingsbeleid heeft tot gevolg dat verschillen ontstaan tussen de samenstelling van de
Index en de samenstelling van de portefeuille van ondernemingen waarin het Fonds belegt. De middelen die
beschikbaar komen wegens het niet beleggen in de uitgesloten ondernemingen, worden belegd in de
ondernemingen die zowel onderdeel uitmaken van de Index als van het beleggingsuniversum. De Beheerder
hanteert hiervoor een methodiek die als doel heeft het verschil in het rendement van de Index enerzijds en het
rendement van het Fonds anderzijds (Tracking Error) tot een minimum te beperken. De Tracking Error wordt
geminimaliseerd door middelen die beschikbaar komen, in te zetten voor het opnemen van aandelen van
ondernemingen uit sectoren met dezelfde risicokarakteristieken als van de aandelen die zijn uitgesloten van
belegging.

Beleggingsproces
Om het rendement van de Index zoveel als mogelijk te benaderen, wordt dagelijks vastgesteld in hoeverre de
samenstelling van de beleggingsportefeuille van het Fonds de samenstellings-, risico- en rendementskenmerken
van de Index weerspiegelt. Hiertoe hanteert de Beheerder een zogenaamde modelportefeuille. De samenstelling
van de modelportefeuille wordt gevormd door aandelen van ondernemingen die zijn opgenomen in de Index en
die deel uitmaken van het beleggingsuniversum. Bij het samenstellen van de modelportefeuille wordt rekening
gehouden met het effect van de risico- en rendementskenmerken van aandelen die in de Index zijn opgenomen.

Door het samenstellen van de betreffende modelportefeuille wordt getracht de Tracking Error te minimaliseren.
De Tracking Error geeft een goede indicatie van de maximaal te verwachten rendementsafwijking van het Fonds
ten opzichte van de Index. Nadat de modelportefeuille is samengesteld, streeft de Beheerder ernaar de
samenstelling van de beleggingsportefeuille van het Fonds dusdanig in te richten dat deze de samenstelling van
de modelportefeuille zo optimaal mogelijk weerspiegelt. Met betrekking tot het Fonds streeft de Beheerder naar
een Tracking Error van maximaal 1,5%. Deze Tracking Error is ter indicatie vermeld.

Valutabeleid
Het Fonds voert zelf geen actief valutabeleid. Het Fonds kan beleggen in (certificaten van) aandelen van
ondernemingen die genoteerd zijn in valuta anders dan de euro. Als gevolg hiervan ontstaan valutarisico’s, welke
in beginsel niet worden afgedekt. Wanneer dit in het belang van beleggers wordt geacht, kan de Beheerder
besluiten tot het afdekken van (een gedeelte) van het gelopen valutarisico wanneer het gelopen valutarisico
verband houdt met over- of onderwogen posities in de portefeuille ten opzichte van de Index. Hiervan kan sprake
zijn als gevolg van het uitsluiten van aandelen van ondernemingen op basis van de gehanteerde
duurzaamheidscriteria.

Ter afdekking van de betreffende valutarisico’s kan in dit kader gebruik worden gemaakt van valutaderivaten,
waarmee wordt beoogd valutarisico’s ten opzichte van de Index te minimaliseren.

Gebruik afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds
In het kader van portefeuillebeheer kan gebruik gemaakt worden van afgeleide financiële instrumenten en ETF’s.
Hiervan zal enkel gebruik worden gemaakt om risico’s af te dekken of om transactiekosten te beperken die
anders gemaakt zouden worden ten behoeve van het per direct moeten op- of afbouwen van marktexposure bij
toe- of uittreding door beleggers. Posities in afgeleide financiële instrumenten en ETF’s zullen vervolgens zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden afgebouwd. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten heeft
derhalve in beginsel een tijdelijk karakter.

Van ETF’s zal enkel gebruik worden gemaakt als gevolg van grote toe- of uittreding in het Fonds of indien om een
andere reden een omvangrijke verandering in beschikbare liquide middelen plaatsvindt. Daarnaast kan gebruik
worden gemaakt van ETF’s indien het als gevolg van marktomstandigheden tijdelijk niet mogelijk is direct te
beleggen in (certificaten van) aandelen die onderdeel uitmaken van de Index. Posities in ETF’s zullen na toe- of
uittreding van beleggers zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden afgebouwd. Het gebruik van ETF’s heeft
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derhalve een tijdelijk karakter. Als gevolg van het gebruik van ETF’s kan het Fonds tijdelijk worden blootgesteld
aan ondernemingen die ingevolge het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid van belegging zijn uitgesloten.

Tevens kan gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële instrumenten indien het als gevolg van
marktomstandigheden (tijdelijk) niet mogelijk is om te beleggen in (certificaten van) aandelen die onderdeel
uitmaken van de Index. Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten is in dit kader uitsluitend toegestaan
indien dit naar het oordeel van de Beheerder in het belang is van Participanten.

Transacties in niet-beursgenoteerde afgeleide financiële instrumenten kunnen enkel worden aangegaan met
financiële instellingen waarmee marktconforme afspraken zijn overeengekomen over het uitwisselen van
onderpand om tegenpartijrisico’s te beperken.

Benchmark
De aan het Fonds verbonden Index is niet afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen van het Fonds. Een
vergelijking van het Fonds met de Benchmark is enkel bedoeld om de financiële doelstellingen van het Fonds te
volgen. Een vergelijking van het Fonds met de Benchmark op ESG-scores en/ of duurzaamheidsdoelstellingen
dient ter indicatie dat het Fonds zich qua duurzaamheid de juiste richting op beweegt. Om te beoordelen of de
lange-termijn duurzaamheidsdoelen van het Fonds worden behaald, wordt jaarlijks beoordeeld of het Fonds zich
met de juiste snelheid bewegen naar de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze voortgang wordt voor het Fonds
onafhankelijk van de Benchmark vastgesteld en wordt opgenomen in het jaarverslag. Indien het Fonds te veel af
gaat wijken van het transitiepad en de duurzaamheidsdoelstellingen uit zicht dreigen te raken, worden de
duurzaamheidscriteria op basis waarvan ondernemingen worden toegelaten verder aangescherpt.

Uitlenen van financiële instrumenten (securities lending)
Financiële instrumenten die onderdeel uitmaken van de beleggingsportefeuille van het Fonds worden niet
uitgeleend aan andere financiële instellingen. Overig De beleggingen van het Fonds worden niet met vreemd
vermogen gefinancierd. Wel is het toegestaan dat gedurende korte perioden debetstanden op de geldrekeningen
van het Fonds ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar aansluitende afwikkeling van
beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van het vermogen van het
Fonds mag daarbij ten hoogste 2% bedragen.

Het Fonds mag geen uitleentransacties aangaan of aandelen verkopen die het Fonds niet bezit.

11.7.2 RISICOFACTOREN

De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Houders van Participaties betreffende het Fonds
krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Teruggave van de inbreng in het Fonds of van de koopprijs
voor Participaties van het Fonds is niet gegarandeerd. Indien de hieronder vermelde risico’s zich verwezenlijken
kunnen de prijs en de waarde van de beleggingen hierdoor worden beïnvloed en kan de (intrinsieke) waarde van
een Participatie van het Fonds dalen. In volgorde van belangrijkheid zijn de volgende specifieke risico’s van
invloed op beleggingen in Participaties betreffende het Fonds:

■ Marktrisico;
■ Valutarisico;
■ Concentratierisico;
■ Actief Rendementsrisico;
■ Duurzaamheidsrisico;
■ Inflatierisico;
■ Kredietrisico;
■ Tegenpartijrisico;
■ Betalingsrisico of settlementrisico;
■ Overdrachtsrisico of transferrisico;
■ Liquiditeitsrisico;
■ Risico van gebruik van derivaten en hefboomfinanciering;
■ Compliance risico;
■ Integriteitsrisico;
■ Operationeel risico;
■ Procesrisico;
■ Systeemrisico;
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■ Uitbestedingsrisico;
■ Bewaarnemingsrisico;
■ Indexrisico; Fiscaal/juridisch risico;
■ Wijzigingsrisico fiscale of juridische regimes; en
■ Risico behouden status FBI.

Voor een omschrijving van voormelde risico’s wordt verwezen naar Hoofdstuk 8 Risicofactoren en
risicomanagement.

11.7.3 KOSTEN EN VERGOEDINGEN

In Hoofdstuk 7.2 Beheervergoeding staan per Fonds de beheervergoeding en in Hoofdstuk 5.3 Koersvorming de
kosten bij uitgifte en inkoop van Participaties. SUPPLEMENTEN
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