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1 Wijziging 'Personalia'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 OKTOBER 2020

Wijziging Personalia, pagina 4
Het adres van BNP Paribas Bewaarder & Custodian wordt aangepast van Graadt van Roggenweg 250, Utrecht naar
Herengracht 595, Amsterdam. Het huidige adres wordt daarom in zijn geheel vevangen door de onderstaande
gegevens.

BEWAARDER EN CUSTODIAN
BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch
Postbus 10042
1001 EA Amsterdam
Herengracht 595
1017 CE Amsterdam
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2 Wijziging Hoofdstuk 2 'Inleiding, verantwoording en
belangrijke informatie', paragraaf 2.1 'Inleiding'

INGANGSDATUM: 1 SEPTEMBER 2020

Wijziging Paragraaf 2.1 'Inleiding', pagina 6
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds
Offensief worden verwijderd uit de tabel op pagina 6. Deze fondsen worden per 1 september 2020 voortgezet
binnen een nieuw op te zetten paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen II.

WIJZIGING HOOFDSTUK 2 'INLEIDING, VERANTWOORDING EN BELANGRIJKE INFORMATIE', PARAGRAAF 2.1
'INLEIDING' 5



3 Wijziging Hoofdstuk 3 'Structuur', paragrafen 3.6
'Prioriteitsaandelen', 3.8 'ACTIAM', 3.9 'Raad van
Commissarissen' en 3.13.1 'Uitbesteding werkzaamheden'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 DECEMBER 2020

Wijziging Paragraaf 3.6 'Prioriteitsaandelen', pagina 9
VIVAT N.V. wordt vervangen door Athora Netherlands N.V.

Wijziging Paragraaf 3.8 'ACTIAM', pagina 11
VIVAT N.V. wordt vervangen door Athora Netherlands N.V.

Wijziging Paragraaf 3.9 'Raad van Commissarissen', pagina 11
VIVAT N.V. wordt vervangen door Athora Netherlands N.V.

Wijziging Paragraaf 3.13.1 'Uitbesteding werkzaamheden', pagina 12
Op pagina 12 worden de instellingen Capital International Ltd. en T. Rowe Price International Limited, samen met
de betreffende werkzaamheden, uit de tabel verwijderd.

WIJZIGING HOOFDSTUK 3 'STRUCTUUR', PARAGRAFEN 3.6 'PRIORITEITSAANDELEN', 3.8 'ACTIAM', 3.9 'RAAD VAN
COMMISSARISSEN' EN 3.13.1 'UITBESTEDING WERKZAAMHEDEN' 6



4 Wijziging Hoofdstuk 4 'ACTIAM en verantwoord beleggen'

INGANGSDATUM: 10 MAART 2021

Wijziging Hoofdstuk 4 'ACTIAM en verantwoord beleggen', pagina 17-20
Het hele hoofdstuk wordt vervangen door:

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 verantwoord en
duurzaam beleggen. Reeds in 1990 werd voor de eerste door ACTIAM beheerde fondsen een verantwoord
beleggingsbeleid geïntroduceerd, en sinds 1995 wordt tevens actief engagement gevoerd met ondernemingen
waarin wordt belegd. Door het aangaan van een dialoog met ondernemingen en door te stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen, streeft ACTIAM er daarbij naar ondernemingen aan te zetten tot een meer
verantwoord en duurzaam beleid. ACTIAM gelooft dat ondernemingen en instellingen meer toekomstbestendig
zijn als zij duurzaam ondernemen integraal onderdeel laten zijn van hun beleid en hun handelen. 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.

Het duurzame beleggingsbeleid van ACTIAM is gebaseerd op een holistische en toekomstgerichte
duurzaamheidsvisie. Op basis van deze visie heeft ACTIAM een transparant proces ontwikkeld om aan de hand van
strenge en zorgvuldige duurzaamheids- en/ of impactcriteria ondernemingen, overheden en instellingen te
selecteren voor haar beleggingsproposities. Daarbij worden zowel duurzaamheidsdoelstellingen als financiële
rendementsdoelstellingen nagestreefd. Tevens wordt binnen het beleggingsbeleid beoogt duurzaamheidsrisico’s
die verband houden met de beleggingen te reduceren.

4.1 UITGANGSPUNTEN DUURZAAM BELEGGINGSBELEID

Met haar duurzaam beleggingsbeleid stimuleert ACTIAM ondernemingen, overheden en instellingen om duurzaam
te opereren. ACTIAM beoordeelt voor al haar beleggingen of deze entiteiten zich houden aan de
duurzaamheidsuitgangspunten, ook wel aangeduid als ESG-uitgangspunten, zoals vastgelegd in het ACTIAM
Duurzaam Beleggingsbeleid.1 ACTIAM onderscheidt in haar aanbod van beleggingsproposities ‘duurzame’ en op
‘impact’ gebaseerde beleggingsproposities. Bij de duurzame beleggingsproposities zijn, naast de financiële
doelen, strikte duurzaamheidsdoelen geformuleerd. Voor op impact gebaseerde beleggingsproposities geldt
vervolgens als extra doel dat aantoonbare positieve maatschappelijke toegevoegde waarde wordt gecreëerd,
rekening houdend met de door de VN afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen. De duurzaamheidsdoelen van
de duurzame en op impact gebaseerde beleggingsstrategieën van ACTIAM beogen in dit kader te voldoen aan
artikel 9 van de SFDR.

Het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid beschrijft de algemene criteria op basis waarvan ACTIAM iedere
onderneming, overheid of instelling waarin kan worden belegd toetst of zij op een respectvolle manier omgaan
met milieu, mensen en maatschappij. Deze criteria beogen te waarborgen dat ten aanzien van de duurzame en
op impact gebaseerde beleggingsstrategieën van ACTIAM alleen in entiteiten wordt geïnvesteerd die geen
ernstige afbreuk doen aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelen, die praktijken op het gebied van goed
bestuur volgen en die bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen en de financiële doelstellingen van
de duurzame ACTIAM-fondsen. Alle belegbare ondernemingen, overheden en instellingen worden hiertoe
ingedeeld in zes categorieën, welke bepalen in welke beleggingsproposities zij passen:

1 ESG staat voor Environmental, Social en Governance
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1. Positieve impact: Dit betreft ondernemingen,
overheden en instellingen die de mogelijkheid
aangrijpen om bewust een positieve bijdrage
te leveren aan zowel de door de VN
afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen als
de duurzaamheidsdoelen van een Fonds.

2. Veilige zone: Dit betreft ondernemingen,
overheden en instellingen die de risico's
waaraan zij vanwege de voortdurende
duurzaamheidstransities zijn blootgesteld naar
behoren beheersen, die binnen de planetaire
grenzen opereren of op weg daarnaartoe zijn,
waardoor ze bijdragen aan de
duurzaamheidsdoelen.

3. Adaptief vermogen: Dit betreft
ondernemingen, overheden en instellingen die
nog altijd buiten de planetaire grenzen actief
zijn, maar die dicht bij het benodigde
transitiepad zijn om daar in de nabije
toekomst binnen te vallen. Zij hebben het
vermogen om zich voor te bereiden op de
materiële en operationele risico's die de
duurzaamheidstransities met zich meebrengen om zo binnen afzienbare tijd op het benodigde transitiepad te
zijn en bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen.

4. Risicovol: Dit betreft ondernemingen, overheden en instellingen die buiten de planetaire grenzen actief zijn,
die zich niet op het vereiste transitiepad bevinden en die niet alle risico's beheersen. Zij beschikken op dit
moment niet over het adaptief vermogen om zich voor te bereiden op de transities en zijn gevoelig voor
operationele risico's.

5. Niet-adaptief: Dit betreft ondernemingen, overheden en instellingen die buiten de planetaire grenzen actief
zijn, die ver van de vereiste transitiepaden verwijderd zijn en die het vermogen ontberen om de
risicobeheersing naar de vereiste standaard te brengen. Deze ondernemingen en landen lopen op de korte en
de middellange termijn grote operationele risico's.

6. Onacceptabel gedrag: Dit betreft ondernemingen, overheden en instellingen die niet voldoen aan de
Fundamentele Beleggingsbeginselen.

De als duurzaam gecategoriseerde Fondsen beleggen uitsluitend in ondernemingen, overheden en instellingen die
passen in de categorieën “adaptief vermogen”, “veilige zone” of “positieve impact”. Deze entiteiten opereren
reeds duurzaam of laten zien dat zij op tijd de transitie kunnen maken naar een duurzame manier van opereren
om zo bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van de Fondsen. Dit leidt er tevens toe dat eventuele
duurzaamheidsrisico’s in deze Fondsen worden beperkt. De resultaten van de beoordeling van de waarschijnlijke
effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van ieder Fonds zijn opgenomen in het relevante
supplement van elk Fonds.

Het lange-termijn kerndoel van alle als duurzaam gecategoriseerde Fondsen is dat de entiteiten waarin ACTIAM
belegt opereren binnen de grenzen van de planeet en de maatschappelijke fundamenten van de planeet
respecteren. Concreet betekent dit dat de duurzame Fondsen, op basis van hun beleggingen, toewerken naar de
situatie waarin zij volgens het Klimaatakkoord van Parijs klimaatneutraal zijn in 2050, dat de fondsen in 2030
niet langer bijdragen aan ontbossing, dat deze Fondsen in 2030 water-neutraal zijn, en dat de fondsen in 2050
niet langer bijdragen aan de productie van afval. Daarnaast betekent dit dat ACTIAM in haar als duurzaam
gecategoriseerde Fondsen alleen belegt in ondernemingen, landen en instellingen die met hun beheer en bestuur
beogen bij te dragen aan het welzijn van haar medewerkers en de gemeenschappen waarin zij opereren en
sociaal onrecht en ongelijkheid zo veel mogelijk beheersen. Dit betekent onder andere dat ACTIAM in haar
duurzame Fondsen niet belegt in ondernemingen, landen en instellingen die afbreuk doen aan de ACTIAM
duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling. ACTIAM rapporteert periodiek
over de jaarlijkse voortgang van deze doelstellingen. Indien de voortgang niet de gewenste ontwikkeling laat
zien, zal waar nodig het duurzaam beleggingsbeleid worden aangescherpt.

Om bovengenoemde doelen te bereiken hanteert ACTIAM binnen haar dagelijkse processen het volgende
beleidsinstrumentarium:
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■ uitsluitingenbeleid en gebruikmaking van ESG-scores;
■ engagementbeleid; en
■ stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen.

ACTIAM is verantwoordelijk voor het uitsluitingen-, engagement- en stembeleid.

4.2 UITSLUITINGENBELEID EN GEBRUIKMAKING VAN ESG-SCORES

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 zoals vastgelegd in het
ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid. Entiteiten die niet voldoen aan deze minimumeisen doen afbreuk aan de
duurzaamheidsdoelstellingen en worden derhalve uitgesloten van belegging op basis van de Algemene
Uitsluitingscriteria.

4.2.1 ALGEMENE UITSLUITINGEN

De beoordeling of een onderneming of overheid past binnen een duurzame beleggingspropositie bevat twee
stappen. Ondernemingen, overheden en instellingen worden in beginsel uitgesloten van beleggingen indien zij
niet voldoen aan (i) algemeen aanvaarde ethische beleidsuitgangspunten, door ACTIAM aangeduid als de
Fundamentele Beleggingsbeginselen; en aan (ii) minimumeisen die zijn gesteld aan gedrag met betrekking tot
relevante duurzaamheidsthema’s, door ACTIAM aangeduid als de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren. De
Fundamentele Beleggingsbeginselen en de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren, welke gezamenlijk het ACTIAM
Duurzaam Beleggingsbeleid vormen, zijn eveneens te raadplegen via www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen.

Fundamentele Beleggingsbeginselen
Met betrekking tot beoordeling van het ondernemingen, overheden en instellingen op het al dan niet voldoen aan
de Fundamentele Beleggingsbeginselen hanteert ACTIAM een indeling naar drie hoofdthema’s, namelijk mens,
milieu en maatschappij.

Mens
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, het recht op collectieve onderhandelingen en
een leefbaar loon. Ook 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. Al deze aspecten worden door ACTIAM zorgvuldig beoordeeld bij het
selecteren van beleggingen.

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 vriendjespolitiek. ACTIAM streeft ernaar ondernemingen, overheden en instellingen die
zich met dergelijke praktijken inlaten niet in beleggingsportefeuilles op te nemen.

Voorts 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.

Milieu
Ondernemingen, overheden en instellingen worden geacht verantwoord om te gaan met het milieu. ACTIAM
belegt niet in activiteiten die ernstige schade toebrengen aan het milieu of aan het klimaat. Daarnaast worden
bij de duurzaamheidsprincipes extra eisen gesteld aan de wijze waarop het gedrag van ondernemingen,
overheden en instellingen het milieu beïnvloedt.
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Het al dan niet voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen 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, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de UN Guiding Principles
on Business & Human Rights zijn voorbeelden van dergelijke verdragen. Opvattingen over de Fundamentele
Beleggingsbeginselen 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.

Materiële Duurzaamheidsdrijfveren
Aansluitend op de beoordeling van de bestaande situatie op basis van de Fundamentele Beleggingsbeginselen,
beoordeelt ACTIAM aan de hand van duurzaamheidsprincipes ondernemingen, overheden en instellingen op de
potentie en intenties om ook in de toekomst bij te dragen aan een duurzamere samenleving en zich voor te
bereiden op de maatschappelijke transities die gaande zijn. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds laat dit zien
in welke mate investeringen in deze ondernemingen, overheden of instellingen bijdragen aan de gestelde lange
termijn duurzaamheidsdoelen. Anderzijds reduceert deze beoordeling de duurzaamheidsrisico’s van de
investeringen door te beoordelen welke ondernemingen, overheden en instellingen (on)voldoende zijn voorbereid
op veranderingen in regelgeving, markten en de maatschappij zoals die door de duurzaamheidstransitie worden
gevraagd. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin ondernemingen zich voorbereiden op bijvoorbeeld de
energietransitie of de toenemende maatschappelijke aandacht voor arbeidsrechten, cybersecurity en ontbossing
en of zij met hun gedrag afbreuk doen aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. ACTIAM is daarbij in het bijzonder
kritisch op uitstoot van broeikasgassen, verlies aan biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
Beoogd wordt daarbij om de voetafdruk te beperken met betrekking tot de uitstoot van koolstofdioxide (CO2),
het gebruik van water, de bijdrage aan ontbossing en de productie van afval door ondernemingen of overheden
die zijn opgenomen in de beleggingsportefeuilles. Indien hiertoe aanleiding is, worden doelen die hiervoor
worden gesteld aangescherpt.

De potentie en intentie van ondernemingen, overheden en instellingen om te veranderen wordt door ACTIAM
aangeduid als het ‘adaptieve vermogen’. Ondernemingen, overheden en instellingen met een te laag adaptief
vermogen worden uitgesloten van belegging. Dit adaptieve vermogen wordt beoordeeld aan de hand van zeven
Materiële Duurzaamheidsdrijfveren die aangeven hoe ondernemingen, overheden en instellingen omgaan met
diverse duurzaamheidstransities, en zien op:

■ Gebruik van fossiele brandstoffen: Beheersing van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit heeft onder
meer invloed op de klimaatverandering, luchtvervuiling, de beschikbaarheid van energie en gezondheid.

■ Watergebruik: Beheersing van het gebruik van zoet water in gebieden waar water schaars is. Dit heeft onder
meer invloed op de beschikbaarheid van water, waterkwaliteit, gezondheid en voedselproductie.

■ Landgebruik: Het beheer van landgebruik, in het bijzonder voor landbouwdoeleinden en mijnbouw. Dit heeft
invloed op de klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterstromen, maar ook op lokale
gemeenschappen en maatschappelijke ongelijkheid.

■ Beheer van chemisch afval: Het beheer van giftige stoffen, chemische stoffen met een lange levensduur,
gevaarlijk afval en plastic. Dit heeft invloed op het milieu en de volksgezondheid.

■ Beheer van sociaal kapitaal: Activiteiten om het bestaansrecht (de zogenaamde license to operate) te
behouden. Dit heeft onder meer invloed op mensenrechten, verhoudingen binnen gemeenschappen, sociale
gelijkheid en de toegang tot en betaalbaarheid van bijvoorbeeld gezondheidszorg en financiering.

■ Beheer van menselijk kapitaal: Activiteiten met betrekking tot arbeidsrechten en vakbondsrechten en
arbeidsomstandigheden. Deze hebben invloed op onderwijsmogelijkheden en op inkomens- en
genderongelijkheid.

■ Gedrag en integriteit van organisaties: Handelingen om een ethisch bedrijfsklimaat te creëren. Deze
hebben invloed op lokale gemeenschappen, sociale rechtvaardigheid en arbeidsomstandigheden. Voor
ondernemingen betreft dit hun eigen organisatiemodel, maar ook de manier waarop zij met andere
ondernemingen in de keten omgaan.

Voor de implementatie van het uitsluitingenbeleid maakt ACTIAM gebruik van informatie van gespecialiseerde
dataleveranciers. ACTIAM beoordeelt deze informatie en heeft grenzen vastgesteld voor ieder van de Materiële
Duurzaamheidsdrijfveren die de mate van adaptief vermogen bepalen alsmede de mate waarin afbreuk wordt
gedaan aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. Hierbij wordt onder andere beoordeeld in hoeverre
ondernemingen zich voorbereiden op de energietransitie, zij zich voorbereiden op strengere regelgeving rondom
ontbossing of plastic-gebruik, of dat zij transparant zijn in de mate waarin zij hun medewerkers stimuleren, data
privacy serieus nemen of belastinggedrag aanpassen aan veranderende normen en regelgeving. Deze grenzen
alsmede een fundamentele analyse van het beleid en het gedrag van de ondernemingen bepalen welke
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ondernemingen, overheden en instellingen in aanmerking komen voor uitsluiting en/of engagement en welke
ondernemingen juist positief bijdragen aan duurzaamheid. Deze analyses bepalen of ondernemingen of
overheden passen in een duurzaam of op impact gerichte beleggingspropositie. Deze analyses worden ook in het
beleggingsproces gebruikt om duurzaamheidskansen en -risico’s te signaleren. Voor deze beoordeling is door
ACTIAM een selectiecomité ingericht. Dit selectiecomité besluit welke ondernemingen, overheden en instellingen
van belegging zijn of worden uitgesloten.

Door wijzigingen in de samenstelling van de beleggingsportefeuilles, 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 uitgesloten, zal de belegging in
beginsel 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.

4.2.2 GEBRUIKMAKING VAN ESG-SCORES

Indien van toepassing, wordt aan de beleggingen van de Fondsen en aan de Fondsen zelf een ESG-score
toegekend die door ACTIAM modelmatig wordt bepaald. Deze ESG-score kan variëren tussen 0 en 100, waarbij de
maximale ESG-score van een belegging 100 kan bedragen. Hoe beter de ondernemingen, overheden of
instellingen presteren op duurzaamheidsaspecten, des te hoger de score. Voor elk specifiek Fonds is een ESG-
score doelstelling geformuleerd die aangeeft hoeveel de ESG-score van het Fonds hoger moet zijn dan de ESG-
score van de gekozen benchmark. Deze specifieke doelstellingen zijn per Fonds in de supplementen opgenomen.

De Fondsen hanteren qua benchmark een zogenaamde brede marktindex. Dit betekent dat de aan ieder Fonds
gerelateerde benchmark of index niet is afgestemd met de duurzaamheidsdoelen. Een vergelijking van de
Fondsen met de gekozen benchmark of index is enkel bedoeld om de financiële doelstellingen van het Fonds te
volgen. Een vergelijking van de Fondsen met de gekozen benchmark of index op ESG-scores dient ter indicatie
dat het Fonds zich qua duurzaamheid de juiste kant op beweegt. Om te beoordelen of de lange-termijn
duurzaamheidsdoelen van de Fondsen worden behaald, wordt jaarlijks beoordeeld of de Fondsen zich met de
juiste snelheid bewegen naar de duurzaamheidsdoelen. Deze voortgang wordt voor ieder Fonds onafhankelijk van
de gekozen benchmark vastgesteld en is opgenomen in het jaarverslag.

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 de fondsen toewerken naar de lange-termijn
duurzaamheids- en financiële doelstellingen.

4.3 ENGAGEMENTBELEID

Bij het toepassen van haar Duurzaam Beleggingsbeleid beoordeelt ACTIAM, naast het huidige beleid en gedrag,
ondernemingen, overheden en instellingen ook op in hoeverre zij in staat en bereid zijn hierin te veranderen.
Door middel van zogenaamd engagement streeft ACTIAM ernaar om het adaptieve vermogen van bijvoorbeeld
ondernemingen positief te beïnvloeden en de duurzaamheidsrisico’s voor de Fondsen verder te reduceren. Bij
engagement wordt actief de dialoog aangegaan met ondernemingen, instellingen en overheden om zo oplossingen
aan te dragen voor hun duurzaamheidsrisico’s en om verandering te stimuleren op het gebied van ESG. 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 institutionele beleggers om
bepaalde ESG-doelstellingen te behalen en duurzaamheidsrisico’s te verminderen.

Wanneer na beoordeling duidelijk wordt dat verbetering van het beleid of gedrag op het gebied van ESG nodig is
om op termijn uitsluiting te voorkomen, wordt proactief een gesprek aangegaan. Zo kan ingeval van
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aandelenbeleggingen vanuit de rol als aandeelhouder het belang bij deze ondernemingen duidelijk gemaakt
worden dat verduurzaming 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 Holding B.V.. ACTIAM monitort
daarbij het engagementproces zoals dat door Sustainalytics wordt uitgevoerd.

Voorafgaand aan eventuele uitsluiting van ondernemingen, overheden of instellingen wordt door ACTIAM
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.

4.4 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 het
ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid.

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 in voorkomende gevallen ook
aandeelhoudersvoorstellen besproken. Aandeelhoudersvoorstellen gaan, vaker dan de ingediende voorstellen van
het bestuur, over risico’s, impact of beleid gerelateerd aan ESG of duurzaamheid. Ook voor
aandeelhoudersvoorstellen heeft ACTIAM beleid ontwikkeld gebaseerd op het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid.
Ten behoeve van de uitvoering van het stembeleid maakt ACTIAM gebruik van de diensten van Sustainalytics.

In het (half)jaarverslag wordt op hoofdlijnen verslag gedaan over het stemgedrag van ACTIAM over de
betreffende verslagperiode. Een meer gedetailleerde stemverantwoording is opgenomen op de Webpagina.

4.5 RICHTLIJNEN VOOR TRANSPARANTIE

ACTIAM onderschrijft de richtlijnen voor transparantie van duurzame beleggingsfondsen van het European
Sustainable and Responsible Investment Forum (Eurosif). Naast de financiële resultaten publiceert ACTIAM per
Fonds over de voortgang op het gebied van onder andere de ESG-scores, de reductie van broeikasgassen en
watergebruik, de positieve bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen en het verwachte pad naar de lange termijn
duurzaamheidsdoelen onder andere op het gebied van klimaat, water en ontbossing. Verder publiceert ACTIAM
regelmatig de voortgang van engagement initiatieven op de Webpagina.
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5 Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten en vergoedingen',
paragrafen 7.2 'Beheervergoeding' en 7.3 'Kosten bij
uitgifte of inkoop van aandelen'

INGANGSDATUM: 1 SEPTEMBER 2020

Wijziging Paragraaf 7.2 'Beheervergoeding', pagina 26
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds
Offensief worden verwijderd uit de tabel op pagina 26.

Wijziging Paragraaf 7.3 'Kosten bij uitgifte of inkoop van aandelen', pagina 27
ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief, ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal en ACTIAM Duurzaam Mixfonds
Offensief worden verwijderd uit de tabel op pagina 27.

WIJZIGING HOOFDSTUK 7 'KOSTEN EN VERGOEDINGEN', PARAGRAFEN 7.2 'BEHEERVERGOEDING' EN 7.3 'KOSTEN BIJ
UITGIFTE OF INKOOP VAN AANDELEN' 13



6 Wijziging Hoofdstuk 7 'Kosten en vergoedingen', paragraaf
7.3 'Kosten en uitgifte en inkoop van aandelen'

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2020

Wijzigingen in paragraaf 7.3 Kosten bij uitgifte en inkoop aandelen, pagina 27
De tabel op pagina 27 wordt in zijn geheel vervangen door de onderstaande tabel:

FONDS OPSLAG AFSLAG

ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds 0,25% 0,05%
ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds 0,10% 0,10%
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 0,09% 0,04%
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa 0,19% 0,04%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds 0,15% 0,10%

WIJZIGING HOOFDSTUK 7 'KOSTEN EN VERGOEDINGEN', PARAGRAAF 7.3 'KOSTEN EN UITGIFTE EN INKOOP VAN
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7 Wijziging Hoofdstuk 8 'Risicofactoren en
risicomanagement', paragrafen 8.2 'Risicomanagement',
8.3.1 'Renterisico', 8.4.1 'Credit spreadrisico', 8.6.1
'Integriteitsrisico', 8.7.5 'ESG-risico'

INGANGSDATUM: 1 SEPTEMBER 2020

Wijziging Paragraaf 8.3.1 'Renterisico', pagina 30
De referentie naar de 'mixfondsen' wordt verwijderd uit de paragraaf.

Wijziging Paragraaf 8.4.1 'Credit spreadrisico', pagina 32
De referentie naar de 'mixfondsen' wordt verwijderd uit de paragraaf.

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 DECEMBER 2020

Wijziging Paragraaf 8.2 'Risicomanagement', pagina 29 en pagina 30
VIVAT N.V. wordt vervangen door Athora Netherlands N.V.

Wijziging Paragraaf 8.6.1 'Integriteitsrisico', pagina 34
VIVAT N.V. wordt vervangen door Athora Netherlands N.V.

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 MAART 2021

Wijziging Paragraaf 8.7.5 'ESG-rsico', pagina '35
De paragraaf wordt in zijn geheel vervangen door:

DUURZAAMHEIDSRISICO

Duurzaamheidsrisico betreft het risico dat als gevolg van onverantwoorde of onzorgvuldige omgang met
duurzaamheidsaspecten of ESG-aspecten van ondernemingen, overheden of instellingen waarin wordt belegd dit
een negatieve invloed heeft op beoogde rendementen op beleggingen van het Fonds en daarmee het Fonds.
ACTIAM is ervan overtuigd dat de integratie van duurzaamheidsaspecten en -risico’s in het beleggingsbeleid kan
leiden tot hogere rendementen op beleggingen. Naast duurzaamheidsrisico’s met betrekking tot individuele
ondernemingen of sectoren, houdt ACTIAM ook rekening met duurzaamheidsrisico’s die kunnen spelen in
specifieke landen of regio’s, zoals blootstelling aan natuurrampen of maatschappelijke onrust. Door rekening te
houden met duurzaamheidsrisico’s en -informatie, ontstaat er een bredere kijk op de ondernemingen, overheden
en instellingen waarin ACTIAM belegt en wordt de besluitvorming daaromtrent verbeterd, wat uiteindelijk kan
leiden tot betere rendementen.

Ondernemingen, overheden en instellingen kunnen ook risico lopen door betrokkenheid bij controversiële
thema’s en praktijken. Over het algemeen leidt een verminderde betrokkenheid bij controversiële thema’s en
praktijken voor entiteiten tot minder marktrisico's en lagere kapitaalkosten. Lagere kapitaalkosten gaan
doorgaans gepaard met een hogere waardering van beleggingen en/ of meer rendementspotentieel. Onderstaand
wordt ingegaan op specifieke duurzaamheidsrisico’s en de wijze waarop ACTIAM daarmee omgaat

Duurzaamheidsrisico verbonden aan fossiele brandstoffen

Een specifiek duurzaamheidsrisico is het risico dat is verbonden aan betrokkenheid in de productie en/ of
distributie van dan wel het gebruik van fossiele brandstoffen. Afhankelijk van de mate van betrokkenheid kan de
blootstelling aan dit risico sterk verschillen per onderneming, overheid of instelling. Het risico verbonden aan
fossiele brandstoffen kan zich op verschillende wijzen manifesteren, en zou naar het oordeel van ACTIAM actief
moeten worden gemitigeerd. Ondernemingen, overheden en instellingen die risico's met betrekking tot het
gebruik van fossiele brandstoffen beter beheren, zijn naar verwachting minder blootgesteld aan systematische
risico's, waaronder bijvoorbeeld het risico van gestrande activa, en daarmee de noodzaak van voortijdige
afschrijving van activa gerelateerd aan fossiele brandstoffen. Dit lagere risico leidt naar verwachting tot lagere
kapitaalkosten via een grotere investeerdersbasis. Dit kan leiden tot een hogere waardering.
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Ondernemingen die meer investeren in CO2-mitigatie van fossiele brandstoffen, hebben daarbij naar verwachting
minder juridische geschillen en minder aansprakelijkheidsproblemen, wat leidt tot lagere kosten. Ook hebben
entiteiten die minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en die hun activiteiten diversifiëren, op de
lange termijn naar verwachting stabielere inkomsten.

Duurzaamheidsrisico verbonden aan beheer van chemicaliën en afval

Een specifiek duurzaamheidsrisico is het risico dat is verbonden aan betrokkenheid in de productie en/ of
distributie van dan wel het gebruik van chemicaliën en afval. Afhankelijk van de mate van betrokkenheid bij
gebruik van chemicaliën of afval kan de blootstelling aan dit risico sterk verschillen per onderneming, overheid of
instelling. Ondernemingen die natuurlijke hulpbronnen efficiënt gebruiken en minder afval produceren, hebben
naar verwachting een hogere productiviteit en zijn concurrerender dan concurrenten. Dit kan leiden tot een
hogere winstgevendheid en dus tot hogere dividenden. Ook zullen ondernemingen met een stringenter
afvalbeheer minder vaak betrokken zijn bij afval-gerelateerde incidenten en zullen deze daarom een lager
bedrijfsspecifiek risico hebben dat hun aandelen- of obligatiekoers kan beïnvloeden. Overheden en instellingen
kunnen op een soortgelijke wijze profiteren van een verantwoord en zorgvuldig beleid met betrekking tot beheer
van chemicaliën en afval.

Duurzaamheidsrisico verbonden aan landgebruik

Een specifiek duurzaamheidsrisico is het risico dat is verbonden aan onverantwoord en/ of onzorgvuldig gebruik
van land of aan land verbonden natuurlijke hulpbronnen zoals bebossing. Afhankelijk van de mate van
betrokkenheid bij landgebruik kan de blootstelling aan dit risico sterk verschillen per onderneming, overheid of
instelling. Ondernemingen die land en/of daaraan verbonden natuurlijke hulpbronnen efficiënter gebruiken,
hebben waarschijnlijk een hogere productiviteit en zijn concurrerender dan hun concurrenten. Dit kan leiden tot
een hogere winstgevendheid en dus tot hogere dividenden. Deze ondernemingen lopen naar verwachting ook
minder risico op een productiviteitsdaling. Een ander voorbeeld is dat ondernemingen die producten inkopen in
toeleveringsketen die gevoelig zijn voor ontbossing, risico lopen op strengere regelgeving, verlies van
marktaandeel en mogelijk verlies van klanten. Ondernemingen die deze risico's goed beheersen, krijgen naar
verwachting met minder verstoringen in hun toeleveringsketens en met lagere productiekosten te maken.

Duurzaamheidsrisico verbonden aan watergebruik

Een specifiek duurzaamheidsrisico is het risico dat is verbonden aan onverantwoord en/ of onzorgvuldig gebruik
van water. Afhankelijk van de mate van betrokkenheid bij watergebruik kan de blootstelling aan dit risico sterk
verschillen per onderneming, overheid of instelling. Effectief waterbeheer van ondernemingen in waterschaarse
gebieden leidt tot minder risico's op watertekorten van binnen productieprocessen en tot beter onderhoud van
beschikbare bronnen van water. Sociale spanningen door waterschaarste vormen grote investeringsrisico's
aangezien lokale geschillen over waterkwaliteit en -toegang regelmatig voorkomen en grote impact kunnen
hebben. Een betere beheersing van deze problemen zal naar verwachting leiden tot minder operationele
verstoringen en lagere kosten. Ondernemingen die in dit kader hun uitstoot van water verontreinigende stoffen
tot een minimum beperken, worden minder blootgesteld aan strengere regelgeving en boetes, waardoor hun
kosten kunnen dalen. Ook hebben ondernemingen die betrokkenheid tonen bij lokale waterschaarste en
waterkwaliteitsproblemen doorgaans minder productieverstoringen, waardoor de inkomsten en winstgevendheid
stabieler kunnen blijven.

Duurzaamheidsrisico verbonden aan gedrag en integriteit van organisaties

Een specifiek duurzaamheidsrisico is het risico dat is verbonden aan onverantwoord gedrag en tekortschietende
integriteit van organisaties. Afhankelijk van de mate van betrokkenheid kan de blootstelling aan dit risico sterk
verschillen per onderneming, overheid of instelling. ACTIAM evalueert hoe ondernemingen, overheden en
instellingen omgaan met duurzaamheidsthema’s zoals corruptie, inrichting van bestuur, mensenrechten en
controversiële wapenhandel, waartoe minimum criteria worden gehanteerd op basis van het ACTIAM Duurzaam
Beleggingsbeleid. Deze evaluatie is tevens van belang vanuit het oogpunt van duurzaamheidsrisico's.
Ondernemingen, overheden en instellingen die mensenrechten schenden of met zwakke bestuursstructuren,
lopen een groter risico op sociale onrust, wat op zijn beurt economische onzekerheid vergroot en economische
stabiliteit negatief beïnvloedt. Dit kan leiden tot verlaging van de kredietwaardigheid of mogelijk wanbetaling.
ESG- en duurzaamheidsthema's worden in toenemende mate geïntegreerd in beleggings- en analyseprocessen.
Daarom is ACTIAM van mening dat het integreren van duurzaamheidsonderwerpen in beoordeling van
ondernemingen, overheden en instellingen de volatiliteit van rendementen van daaraan verbonden aandelen en
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obligaties kan verlagen. Ondernemingen met een sterk ondernemingsbestuur hebben in dit kader doorgaans
betere bedrijfsplannen en een beter innovatiemanagement. Dat zal waarschijnlijk tot een hogere
winstgevendheid leiden. Ook zijn ondernemingen met een beter ethisch beleid en betere controle minder vaak
betrokken bij ernstige controverses gerelateerd aan bijvoorbeeld corruptie, fraude of omkoping. Dit leidt naar
verwachting tot minder neerwaartse risico's op de waardering van deze ondernemingen. Een ander
duurzaamheidsrisico in deze context is dat ondernemingen die actief zijn in opkomende markten vatbaarder
kunnen zijn voor corruptie, wat kan leiden tot controverses en daardoor hogere de kapitaalkosten. Dit kan de
ondernemingswaarde en de voor risico gecorrigeerde rendementen beïnvloeden. Investeren in ondernemingen die
deze risico's beter beheersen, leidt naar verwachting tot verbetering van het voor risico gecorrigeerde
rendement.

Duurzaamheidrisico verbonden aan beheer van menselijk kapitaal

Een specifiek duurzaamheidsrisico is het risico dat is verbonden aan onverantwoorde en/ of onzorgvuldige
omgang met menselijk kapitaal, oftewel het personeel dat bij een onderneming, overheid of instelling werkzaam
is. Goed beheer van medewerkerstevredenheid en gezondheid van medewerkers (zowel bij de eigen onderneming
als bij eventuele toeleveranciers) leidt vaak tot een toename van de omzet en productiviteit. Een sterk beheer
van menselijk kapitaal vereenvoudigt ook het aantrekken van talenten, waardoor de inkomsten en
winstgevendheid kunnen toenemen. Met een sterker risicobeheer gerelateerd aan menselijk kapitaal en met
sterkere sociale normen verminderen voor ondernemingen, overheden en instellingen de risico's op arbeids-
gerelateerde controverses. Dit vermindert naar verwachting de kans op productieverstoring en reputatierisico's
als gevolg van stakingen en draagt bij aan stabielere resultaten.

Duurzaamheidsrisico verbonden aan beheer van sociaal kapitaal

Een specifiek duurzaamheidsrisico is het risico dat is verbonden aan onverantwoorde en/ of onzorgvuldige
omgang met sociaal kapitaal, oftewel de diverse stakeholders van een onderneming, overheid of instelling,
anders dan kapitaalverschaffers en medewerkers. Typische voorbeelden hiervan voor ondernemingen zijn
klanten, lokale overheden en de lokale bevolking van de plaats waar een onderneming gevestigd is.
Ondernemingen die goede relaties onderhouden met de lokale bevolking en lokale overheden hebben minder last
van lokale protestacties en productieverstoringen en hebben veelal lagere huisvestings- en productiekosten.
Beter beheer van de veiligheid van data en privacy van klanten helpt ondernemingen om regelgevings- en
reputatierisico's als gevolg van mogelijke datalekken te vermijden. Een verminderd regelgevings- en
reputatierisico kan de kosten voor ondernemingen verlagen en het vertrouwen van klanten behouden.

Aanvullend op bovenstaande duurzaamheidsrisico's is er het risico dat ondernemingen, instellingen of overheden
ten onrechte zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum, dan wel dat deze ten onrechte zijn uitgesloten van het
beleggingsuniversum. De mogelijkheid bestaat dat door een Fonds belegd wordt in een onderneming, instelling of
overheid die niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van ACTIAM. De Beheerder voert met gebruikmaking van
gestandaardiseerde processen op basis van objectieve informatie onderzoek uit, met als doel dit risico te
beperken.

Wanneer blijkt dat de onderneming, overheid of instelling niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria, zal de
vermogenstitel binnen 30 werkdagen uit de beleggingsportefeuille verkocht worden, tenzij in het belang van de
Participanten voor de verkoop een langere periode mag worden gehanteerd.

WIJZIGING HOOFDSTUK 8 'RISICOFACTOREN EN RISICOMANAGEMENT', PARAGRAFEN 8.2 'RISICOMANAGEMENT', 8.3.1
'RENTERISICO', 8.4.1 'CREDIT SPREADRISICO', 8.6.1 'INTEGRITEITSRISICO', 8.7.5 'ESG-RISICO' 17



8 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', paragrafen 11.5,
11.6 en 11.7 ACTIAM Duurzame Mixfondsen

INGANGSDATUM WIJZIGING: 1 SEPTEMBER 2020

Wijziging Paragraaf 11.5 'ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief', pagina 53
Paragraaf 11.5 'ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief' komt in zijn geheel te vervallen. Dit fonds wordt per
1 september 2020 voortgezet binnen een nieuw op te zetten paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen II.

Wijziging Paragraaf 11.6 'ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal', pagina 56
Paragraaf 11.6 'ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal' komt in zijn geheel te vervallen. Dit fonds wordt per
1 september 2020 voortgezet binnen een nieuw op te zetten paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen II.

Wijziging Paragraaf 11.7 'ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief', pagina 58
Paragraaf 11.7 'ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief' komt in zijn geheel te vervallen. Dit fonds wordt per
1 september 2020 voortgezet binnen een nieuw op te zetten paraplufonds ACTIAM Beleggingsfondsen II.

INGANGSDATUM WIJZIGING: 3 NOVEMBER 2020

Wijziging Paragraaf 11.3.1 'Beleggingsbeleid', pagina 48
In het tabel wijzigt de indicatieve bandbreedte van de regio Noord-Amerika van 50%-70% naar 50%-80%.
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9 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.1.1
Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Europees
Aandelenfonds

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 MAART 2021

Paragraaf 11.1.1 'Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds' wordt in zijn geheel vervangen
door onderstaande tekst:

Doelstelling
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds is een aandelenfonds dat ernaar streeft voor Participanten op de
lange termijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, op basis van beleggingen in (certificaten van)
aandelen van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd
Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.
Het beleggingsbeleid van ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds is gericht op het behalen van een
rendement dat na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is
aan dat van de relevante Benchmark, de MSCI Europe Net EUR.
Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling heeft het Fonds duurzaam beleggen als doel en
streeft het Fonds de 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 aan beleggingen in haar duurzame fondsen en die zijn vastgelegd
in het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid. Deze criteria zijn uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en
duurzaam beleggen van dit Prospectus.

Om de financiële rendementsdoelstelling van het Fonds te realiseren wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd
waarbij op basis van verwachte marktontwikkelingen onder- en overwegingen van aandelen van specifieke
ondernemingen, landen, sectoren kunnen worden aangegaan. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van fundamenteel
onderzoek en kwantitatieve analyse.

Vermogenstitels
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds belegt uitsluitend in een door ACTIAM beheerde Onderliggende
Beleggingsinstelling, Euro Aandelenpool. Euro Aandelenpool belegt hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen
van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland of Noorwegen. In het kader van efficiënt beheer kan door Euro Aandelenpool gebruik gemaakt
worden van afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF's).

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

Duurzaamheidsbeleid
Het Fonds heeft duurzaam beleggen tot doel en belegt derhalve in aandelen van ondernemingen die voldoen aan
de duurzaamheidsuitgangspunten van ACTIAM en die volgens het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid worden
geclassificeerd in de categorieën “adaptief vermogen”, “veilige zone” of “positieve impact”. Hiermee wordt
bijgedragen 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.

Ondernemingen die volgens het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de categorieën
“onacceptabel gedrag”, “niet-adaptief” of “risicovol” worden uitgesloten van belegging. 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.

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die afbreuk doen aan duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van
milieu en sociale ontwikkeling. Het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid en de gehanteerde criteria staan nader
beschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam beleggen.
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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 risicomanagement,
duurzaamheidsrisico’s’ beschreven.

Voor de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren, zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam beleggen,
wordt beschreven hoe het beleid en de activiteiten van ondernemingen met betrekking tot duurzaamheid op
korte, middellange en lange termijn financiële kansen of risico’s opleveren. Deze beoordeling wordt geïntegreerd
met de financiële beoordeling van de ondernemingen alvorens wordt besloten tot een belegging.

Gebruikmaking van ESG-scores
In aanvulling op bovenstaand wordt aan alle vermogenstitels van ondernemingen in het beleggingsuniversum een
ESG-score toegekend. Deze ESG-score kan variëren tussen 0 en 100, waarbij de maximale ESG-score van een
onderneming 100 kan bedragen. Voor bepaling van de ESG-score wordt gebruik gemaakt van een model dat door
ACTIAM is ontwikkeld. Ten behoeve van dit model maakt ACTIAM gebruik van objectieve ESG-data van
onafhankelijke dataleveranciers. De Beheerder maakt in haar ESG-beleid gebruik van een thematische
benadering, waarbij de score van ondernemingen op specifieke maatschappelijke thema’s mede de samenstelling
van de portefeuille bepaalt.

Naast het beoordelen van de ESG-aspecten van individuele ondernemingen, wordt in de ESG-score meegewogen
hoe ondernemingen presteren ten opzichte van ondernemingen uit een vergelijkbaar deelsegment van de markt.
De ESG-score van alle individuele beleggingen resulteert in een gewogen gemiddelde ESG-score. Op gelijke wijze
wordt een ESG-score van de Benchmark bepaald, op basis van alle vermogenstitels die deel uit maken van de
Benchmark.

Om te beoordelen of het ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds voldoende toewerkt naar de lange termijn
duurzaamheidsdoelstellingen wordt als doelstelling nagestreefd om voor de portefeuille van het Fonds een ESG-
score te realiseren die zich of (i) bevindt in het bovenste kwartiel van het spectrum dan wel (ii)minimaal 10
punten hoger is dan die van de Benchmark. Daarbij luidt de minimale eis dat de portefeuille dusdanig wordt
samengesteld dat de ESG-score van het Fonds te allen tijde ten minste hoger is dan de ESG-score van de
Benchmark.

Spreiding
Ter beperking van beleggingsrisico’s worden de beleggingen gespreid over landen, sectoren en ondernemingen.
De samenstelling van de bovengenoemde Benchmark is hierbij de richtlijn. Daarbij geldt dat een belegging in één
onderneming niet meer dan 10% van het belegde vermogen van Euro Aandelenpool mag bedragen. Verder luidt
ten behoeve van spreiding het uitgangspunt dat de Tracking Error van Euro Aandelenpool ten opzichte van de
Benchmark ten hoogste 4% mag bedragen.

Valutabeleid
ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds voert zelf geen actief valutabeleid. Het beleid met betrekking tot het
afdekken en aangaan van valutarisico’s wordt in beginsel gevoerd in de Onderliggende Beleggingsinstelling waarin
het Fonds belegt. Euro Aandelenpool belegt onder meer in aandelen van ondernemingen die een beursnotering
hebben in andere landen dan landen die de euro als munteenheid voeren. Als gevolg hiervan ontstaan
valutarisico’s, waaronder het risico van een waardedaling van het Engelse pond tegenover de euro. De
valutarisico’s worden in principe niet afgedekt. Het innemen van actieve valutaposities die niet samenhangen
met onderliggende beleggingen is niet toegestaan.

Afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF’s)
In het kader van het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer kan gebruik worden gemaakt van
afgeleide financiële instrumenten, oftewel derivaten, en Exchange Traded Funds (ETF's). Daarnaast kunnen
derivaten worden gebruikt om actieve marktposities in te nemen.

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
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.
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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 Benchmark is niet afgestemd op de duurzaamheidsdoelstelingen. 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 dient ter indicatie dat het Fonds zich qua
duurzaamheid de juiste richting op beweegt. Om te beoordelen of de lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen
van het Fonds worden behaald, wordt jaarlijks beoordeeld of het Fonds zich met de juiste snelheid beweegt naar
de duurzaamheidsdoelen. 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.

Overig
De beleggingen van ACTIAM Duurzaam Europees Aandelenfonds en/of Euro Aandelenpool mogen niet met vreemd
vermogen worden gefinancierd. Het is ook niet toegestaan financiële instrumenten te verkopen die het Fonds of
Euro Aandelenpool niet bezit. Wel kan het voorkomen dat gedurende korte perioden debetstanden op de
geldrekeningen van Euro Aandelenpool ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar aansluitende
settlement data van beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van de
omvang van het Fonds mag daarbij ten hoogste 2% bedragen.
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10 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' 11.2.1
Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 MAART 2021

Paragraaf 11.2.1 'Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds' wordt in zijn geheel vervangen door
onderstaande tekst:

10.1 DOELSTELLING

Het ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds is een beleggingsfonds dat ernaar streeft om voor de Participanten op
de lange termijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, op basis van beleggingen in euro luidende
vastrentende waarden van hoofdzakelijk ‘investment grade’ kwaliteit. Naast het nastreven van een financiële
rendementsdoelstelling streeft het Fonds ook de lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen na zoals opgenomen
in Hoofdstuk 4 ‘ACTIAM en duurzaam beleggen’. Om toe te werken naar deze doelstellingen voldoen alle
beleggingen in het Fonds aan de duurzaamheidscriteria die ACTIAM stelt aan beleggingen in haar duurzame
fondsen en die zijn vastgelegd in het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid. Deze criteria worden nader beschreven
in Hoofdstuk 4 ‘ACTIAM en duurzaam beleggen’ van dit Prospectus.

Het beleggingsbeleid van het ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds is gericht op het behalen van een rendement
dat na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van
de relevante Benchmark. De benchmark is samengesteld uit 50% van de iBoxx € Sovereigns 1-10 Index (TR) en 50%
van de iBoxx € Non Sovereign Index (TR). De iBoxx € Sovereigns 1-10 Index (TR) heeft betrekking op in euro
luidende staatsobligaties van landen uit de eurozone met een resterende looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar,
terwijl de iBoxx € Non Sovereign Index (TR) betrekking heeft op in euro luidende obligaties ten laste van onder
andere bedrijven, financiële instellingen, (semi) overheids-instellingen, multilaterale instellingen en lagere
overheden als ook op obligaties voorzien van onderpand.

Om de financiële rendementsdoelstelling van het Fonds te realiseren wordt een actief beleggingsbeleid gevoerd
waarbij op basis van verwachte marktontwikkelingen onder- en overwegingen van vastrentende waarden van
specifieke ondernemingen, landen, sectoren kunnen worden aangegaan. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van
fundamenteel onderzoek en kwantitatieve analyse.

Het Fonds neemt de ICBE-beleggingsrestricties in acht en belegt niet voor meer dan 10% in instellingen voor
collectieve belegging.

10.2 VERMOGENSTITELS

ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds brengt haar beleggingsbeleid ten uitvoer door belegging in een door
ACTIAM beheerde Onderliggende Beleggingsinstelling, de Euro Obligatiepool. Euro Obligatiepool belegt in
obligaties, onderhandse leningen of andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen en in zogenaamde ‘asset
backed securities’. In het kader van efficiënt beheer kan door gebruik gemaakt worden van afgeleide
instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF's).

Daarnaast kunnen door Euro Obligatiepool voor ten hoogste 5% liquiditeiten worden aangehouden op
bankrekeningen of in geldmarktfondsen. Het vermogen van Euro Obligatiepool is zoveel als mogelijk volledig
belegd.

10.3 DUURZAAMHEIDSBELEID

Aan de beleggingen van het Fonds worden minimumeisen gesteld met betrekking tot gedrag van debiteuren en/of
entiteiten. Het Fonds heeft duurzame karakteristieken. Het Fonds belegt in debiteuren die volgens het ACTIAM
Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de categorieën “adaptief vermogen”, “veilige zone” of
“positieve impact” en die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen.

Debiteuren die volgens het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de categorieën
“risicovol”, “onacceptabel gedrag” of “niet-adaptief” worden uitgesloten van belegging. Het
duurzaamheidsbeleid van het Fonds is erop gebaseerd dat debiteuren die niet voldoen aan minimale criteria
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worden uitgesloten van belegging, waarbij tevens met debiteuren een dialoog kan worden aangegaan om
duurzaamheidsbeleid en -gedrag te stimuleren.

Het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid en de gehanteerde criteria die voor dit Fonds van toepassing zijn, staan
nader beschreven in Hoofdstuk 4 ‘ACTIAM en duurzaam beleggen’.

Voor alle debiteuren 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 in Hoofdstuk 8 Risico en risicomanagement,
duurzaamheidsrisico’s beschreven.

Gebruikmaking van ESG-scores
In aansluiting op bovenstaande wordt aan alle debiteuren waarin kan worden belegd een ESG-score toegekend.
Deze ESG-score kan variëren tussen 0 en 100, waarbij de maximale ESG-score van een debiteur 100 kan
bedragen. Voor bepaling van de ESG-score wordt gebruik gemaakt van een model dat door ACTIAM is ontwikkeld.
Ten behoeve van dit model maakt ACTIAM gebruik van objectieve ESG-data van onafhankelijke dataleveranciers.
De Beheerder maakt in haar ESG-beleid gebruik van een thematische benadering, waarbij de score van
vermogenstitels op specifieke maatschappelijke thema’s mede de samenstelling van de portefeuille bepaalt.
In dat kader heeft de Beheerder in haar beleid een voorkeur voor beleggingen in obligaties uitgegeven door
bedrijven die actief bijdragen aan het realiseren van de ‘Sustainable Development Goals’ (‘SDGs’) zoals
geformuleerd door de Verenigde Naties. De Beheerder streeft ernaar om in dat kader minimaal 10% van de
portefeuille aan te houden in zogeheten groene obligaties (‘green bonds’).

Naast het beoordelen van de ESG-aspecten van individuele debiteuren, wordt in de ESG-score meegewogen hoe
debiteuren presteren ten opzichte van debiteuren uit een vergelijkbaar deelsegment van de markt. De ESG-score
van alle individuele beleggingen resulteert in een gewogen gemiddelde ESG-score van het Fonds. Op gelijke wijze
wordt een ESG-score van de Benchmark bepaald, op basis van alle vermogenstitels die deel uit maken van de
Benchmark.

Het streven is om voor de portefeuille van het Fonds een ESG-score te realiseren die zich of (i) bevindt in het
bovenste kwartiel van het spectrum dan wel (ii) minimaal 10 punten hoger is dan die van de Benchmark. Daarbij
luidt de minimale eis dat de portefeuille dusdanig wordt samengesteld dat de ESG-score van de portefeuille van
het Fonds te allen tijde ten minste hoger is dan de ESG-score van de Benchmark.

10.4 RENTERISICOBELEID

Ter beperking van het renterisico ten opzichte van de Benchmark mag de gewogen gemiddelde rentetypische
looptijd (duration) van de portefeuille maximaal 2 jaar mogen afwijken van de duration van de Benchmark.

10.5 KREDIETRISICOBELEID

Euro Obligatiepool belegt hoofdzakelijk in vermogenstitels uitgegeven door debiteuren die beschikken over een
adequate kredietkwaliteit, oftewel van investment grade kwaliteit. Bij de beoordeling van de kredietkwaliteit
van debiteuren en vermogenstitels wordt gebruik gemaakt van de kredietwaarderingen van toonaangevende
‘rating agencies’. Er wordt voor minimaal 90% belegd in vermogenstitels van debiteuren met een minimale
gemiddelde rating van ten minste ‘BBB-’. Daarnaast kan maximaal 10% van Euro Obligatiepool worden belegd in
vermogenstitels van debiteuren met een lagere gemiddelde rating. De gemiddelde rating wordt vastgesteld
volgens de methodiek zoals beschreven in paragraaf 12.1 van dit Prospectus.

Wanneer aan een vermogenstitel geen rating is toegekend, dan wordt de rating van de debiteur gehanteerd.
Indien ten aanzien van de vermogenstitel zelf of de debiteur geen rating beschikbaar is dan zal niet in de
betreffende vermogenstitel worden belegd. Indien van een vermogenstitel, of een debiteur indien de
vermogenstitel zelf geen rating kent, de rating komt te vervallen en geen rating meer resteert van een van de
drie genoemde rating agencies, dan dient deze vermogenstitel binnen 6 maanden te worden verkocht.

In aanvulling op de geldende ratingrestricties ten aanzien van individuele debiteuren is tevens een minimale
ratingrestrictie van toepassing op het niveau van de beleggingsportefeuille van Euro Obligatiepool. De minimale
gemiddelde rating van de portefeuille dient in dit kader ten minste ‘A-’ te bedragen. Dit limiet mag maximaal
twee maanden worden overschreden, ingeval dat wordt veroorzaakt door neerwaartse bijstellingen van de
kredietkwaliteit van individuele debiteuren.
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10.6 SPREIDING

Ter spreiding van kredietrisico’s worden beperkingen gesteld aan het maximum dat in specifieke
debiteurencategorieën mag worden belegd. Minimaal 25% dient in dat kader te worden belegd in staatsobligaties.
Daarnaast mag ten hoogste 10% van het vermogen van Euro Obligatiepool worden belegd in asset backed
securities. Voorts zijn voor het spreiden van kredietrisico maximumrestricties van toepassing ten aanzien van
beleggingen in individuele debiteuren. Afhankelijk van rating en debiteurencategorie zijn per individuele
debiteur de onderstaande maximale overwegingen ten opzichte van benchmarkgewichten van toepassing.

RATING MAXIMAAL BELANG

Staatsobligaties AAA BM + 15%
Staatsobligaties AA BM +10%
Staatsobligaties A BM + 5%
Staatsobligaties BBB BM + 2,5%
Staatsobligaties Lager dan BBB 1,25%

Niet-staatsobligaties AAA BM + 7,5%
Niet-staatsobligaties AA BM + 5%
Niet-staatsobligaties A BM + 2,5%
Niet-staatsobligaties BBB BM + 1,25%
Niet-staatsoligaties Lager dan BBB 1,25%

10.7 VALUTABELEID

Het Fonds voert geen actief valutabeleid en belegt in vastrentende vermogenstitels luidend in euro. Het innemen
van actieve valutaposities die niet samenhangen met onderliggende beleggingen is niet toegestaan. Het beleid
met betrekking tot het afdekken en aangaan van valutarisico’s wordt in beginsel gevoerd in de Onderliggende
Beleggingsinstelling waarin het Fonds belegt.

10.8 GEBRUIK AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN EXCHANGE TRADED FUNDS

In het kader van efficiënt beheer kan gebruik gemaakt worden van afgeleide instrumenten. Afgeleide financiële
instrumenten kunnen worden gebruikt om risico’s af te dekken en actieve marktposities in te nemen. Daarnaast
kunnen afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt 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 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 of indien
om een andere reden een omvangrijke verandering in beschikbare liquide middelen plaatsvindt. Posities in ETF’s
zullen na toe- of uittreding van beleggers zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden afgebouwd. Het gebruik
van ETF’s heeft derhalve een tijdelijk karakter. Als gevolg van het gebruik van ETF’s kan het Fonds tijdelijk
worden blootgesteld aan obligaties die ingevolge het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid van belegging zijn
uitgesloten.

Tevens kan gebruik worden gemaakt van ETF's indien het als gevolg van marktomstandigheden (tijdelijk) niet
mogelijk is te beleggen in obligaties die onderdeel uitmaken van de Benchmark. 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.

10.9 BENCHMARK

De aan het Fonds verbonden Benchmark is niet afgestemd op de duurzaamheidsdoelen. 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 dient ter indicatie dat het Fonds zich qua
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duurzaamheid de juiste richting op beweegt. Om te beoordelen of de lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen
van het Fonds worden behaald, wordt jaarlijks beoordeeld of het Fonds zich met de juiste snelheid beweegt naar
de duurzaamheidsdoelen. 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.

10.10 UITLENEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN (SECURITIES LENDING)

Financiële instrumenten die onderdeel uitmaken van de beleggingsportefeuille van Euro Obligatiepool worden
niet uitgeleend aan andere financiële instellingen.

10.11 OVERIG

De beleggingen mogen niet met vreemd vermogen worden gefinancierd. Het is ook niet toegestaan financiële
instrumenten te verkopen die het Fonds of Euro Obligatiepool niet bezit. Wel kan het voorkomen dat gedurende
korte perioden debetstanden op de geldrekeningen ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar
aansluitende afwikkeling van beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage
van de omvang van Euro Obligatiepool mag daarbij ten hoogste 2% bedragen.
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11 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen' 11.3.1
Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds
Wereld

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 MAART 2021

Paragraaf 11.3.1 'Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld' wordt in zijn geheel vervangen
door onderstaande tekst:

11.1 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 uitsluitend in de volgende Onderliggende Beleggingsinstellingen:

■ ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa;
■ ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika; en
■ ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds 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.

11.2 VERMOGENSTITELS

Via beleggingen in ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Europa, ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-
Amerika en ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific belegt ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld
in (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd. Het streven is het rendement
van de, middels beleggingen in deze Onderliggende Beleggingsinstellingen, zoveel als mogelijk te benaderen. Dit
vindt plaats door te beleggen in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de Index
van de Onderliggende Beleggingsinstellingen, met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet
voldoen aan de duurzaamheidscriteria. In het kader van efficiënt beheer kan door de Onderliggende
Beleggingsinstellingen gebruik gemaakt worden van afgeleide instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF's).

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

11.3 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.

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
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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 risicomanagement,
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
opleveren.

Bij het bepalen van de samenstelling van de beleggingen van het Fonds houdt ACTIAM naast met de financiële
doelstellingen, rekening met ESG-score en de water- en koolstofdioxidevoetafdruk van ondernemingen waarin
wordt belegd. Voor het Fonds 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.

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.

11.4 SPREIDING

De doelstelling van het Fonds is het rendement van de Index te benaderen. Maandelijks wordt de verhouding van
de regio’s Europa, Noord-Amerika en Pacific van de Index vergeleken met de verhouding van de betreffende
regio's in het Fonds.

In de onderstaande tabel zijn, ter indicatie, de bandbreedtes opgenomen van de wegingen van de betreffende
regio’s in het Fonds.

Regio BANDBREEDTE

Europa 20% - 40%
Noord-Amerika 50% - 80%
Pacific 10% - 20%

Tot het aanpassen van de verdeling van de Onderliggende Beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt, wordt
overgegaan wanneer wordt geconstateerd dat de weging van de regio’s in de Index 1% of meer afwijkt ten
opzichte van de weging van de betreffende regio’s in het Fonds.

Het toepassen van het uitsluitingsbeleid heeft tot gevolg dat verschillen ontstaan tussen de samenstelling van de
Index van de Onderliggende Beleggingsinstellingen en de samenstelling van ondernemingen waarin de
Onderliggende Beleggingsinstellingen beleggen. De middelen die beschikbaar komen wegens het niet beleggen in
de uitgesloten ondernemingen, worden belegd in de ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Index van de
Onderliggende Beleggingsinstelling, met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan
de duurzaamheidscriteria. De Beheerder hanteert hiervoor een methodiek die als doel heeft het verschil in het
rendement van de Index enerzijds en het rendement van de Onderliggende Beleggingsinstellingen anderzijds
(Tracking Error) tot het 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.
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11.5 BELEGGINGSPROCES

Om het rendement van de relevante Index zoveel als mogelijk te benaderen, wordt dagelijks vastgesteld in
hoeverre de samenstelling van de Onderliggende Beleggingsinstelling de samenstellings-, risico- en
rendementskenmerken van de Index weerspiegelt. Hiertoe hanteert de Beheerder een zogenaamde
modelportefeuille. De samenstelling van de modelportefeuille van de Onderliggende Beleggingsinstellingen wordt
gevormd door aandelen van ondernemingen die zijn opgenomen in de relevante Index en onderdeel zijn van het
beleggingsuniversum. Bij het samenstellen van de modelportefeuille wordt rekening gehouden met het effect van
de risico- en rendementskenmerken van aandelen die wel 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 ten opzichte
van de Index van de Onderliggende Beleggingsinstelling. Nadat de modelportefeuille is samengesteld, streeft de
Beheerder ernaar de samenstelling van de beleggingen in de Onderliggende Beleggingsinstellingen dusdanig in te
richten dat de samenstelling van de modelportefeuille zo optimaal mogelijk wordt weerspiegeld.

Met betrekking tot de Onderliggende Beleggingsinstellingen streeft de Beheerder naar een Tracking Error van
maximaal 1,5%. Deze Tracking Error is ter indicatie vermeld.

11.6 VALUTABELEID

Het Fonds voert zelf geen actief valutabeleid. Het beleid met betrekking tot het afdekken en aangaan van
valutarisico’s wordt in beginsel gevoerd in de Onderliggende Beleggingsinstelling waarin het Fonds belegt. De
Onderliggende Beleggingsinstellingen waarin het Fonds belegt kunnen 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 wel
besluiten tot het afdekken van (een gedeelte van) het opgelopen valutarisico wanneer het gelopen valutarisico
verband houdt met over- of onderwogen posities in de portefeuille ten opzichte van de Index van de
Onderliggende Beleggingsinstelling. Hiervan kan sprake zijn als gevolg van het uitsluiten van aandelen van
ondernemingen die zijn uitgesloten op basis van de gehanteerde duurzaamheidscriteria. Ter afdekking van de
betreffende valutarisico’s kan in dit kader onder andere gebruik worden gemaakt van valutaderivaten, waarmee
wordt beoogd valutarisico’s ten opzichte van de Index te minimaliseren.

11.7 GEBRUIK AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN EXCHANGE TRADED FUNDS

De strategie van de Onderliggende Beleggingsinstellingen is erop gericht om rekening houdend met de
gehanteerde duurzaamheidscriteria, de waarde van de Index zo veel als mogelijk te benaderen. In het kader van
portefeuillebeheer kan gebruik gemaakt worden van afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds
(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 instrumenten heeft derhalve
een tijdelijk karakter. Van ETF’s zal enkel gebruik worden gemaakt als gevolg van grote toe- of uittreding in de
Onderliggende Beleggingsinstelling of indien om een andere reden een omvangrijke verandering in beschikbare
liquide middelen plaatsvindt. Posities in ETF’s zullen na toe- of uittreding van beleggers zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk worden afgebouwd. Het gebruik van ETF’s heeft 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 ETF's indien het als gevolg van marktomstandigheden (tijdelijk) niet
mogelijk is te beleggen in (certificaten van) aandelen die onderdeel uitmaken van de Index van de betreffende
Onderliggende Beleggingsinstelling. 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.
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11.8 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.

11.9 UITLENEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN (SECURITIES LENDING)

Financiële instrumenten die onderdeel uitmaken van de beleggingsportefeuille van het Fonds en de
Onderliggende Beleggingsinstellingen worden niet uitgeleend aan andere financiële instellingen.

11.10 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 en/ of de Onderliggende
Beleggingsinstellingen ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar aansluitende afwikkeling van
beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van het vermogen van de
betreffende Onderliggende Beleggingsinstelling mag daarbij ten hoogste 2% bedragen.

De Onderliggende Beleggingsinstellingen mogen geen uitleentransacties aangaan of aandelen verkopen die zij
niet bezitten.
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12 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.4.1
Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds
Europa

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 MAART 2021

Paragraaf 11.4.1 'Beleggingsbeleid ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa' wordt in zijn geheel vervangen
door onderstaande tekst:

Doelstelling
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa is een beleggingsfonds dat ernaar streeft op basis van een passief
en duurzaam beleggingsbeleid voor de Participanten een aantrekkelijk rendement te realiseren, door te beleggen
in een gespreide portefeuille van (certificaten van) aandelen van als duurzaam beschouwde
vastgoedondernemingen die beursgenoteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk,
Zwitserland en Noorwegen. Met het Fonds wordt een rendement nagestreefd dat zoveel als mogelijk
overeenkomt met dat van de relevante benchmark, de Global Property Research Sustainable Real Estate Index
Europe.

Vermogenstitels
ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa belegt uitsluitend in een door ACTIAM beheerde
beleggingsinstelling, Euro Vastgoedfondsenpool. Euro Vastgoedfondsenpool belegt hoofdzakelijk in (certificaten
van) aandelen van vastgoedondernemingen die beursgenoteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, het
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen. In het kader van efficiënt beheer kan gebruik gemaakt worden
van afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF’s). Daarnaast kunnen door de Euro
Vastgoedfondsenpool voor ten hoogste 2% liquiditeiten worden aangehouden op bankrekeningen of in
geldmarktfondsen. Het vermogen van het Fonds is zoveel als mogelijk volledig belegd.

Duurzaamheidsbeleid
Het Fonds heeft duurzaam beleggen tot doel en belegt derhalve via Euro Vastgoedfondsenpool in aandelen van
ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidsuitgangspunten van ACTIAM en die volgens het ACTIAM
Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de categorieën “adaptief vermogen”, “veilige zone” of
“positieve impact”. Hiermee wordt bijgedragen 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.

Ondernemingen die volgens het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid worden geclassificeerd in de categorieën
“onacceptabel gedrag”, “niet-adaptief” of “risicovol” worden uitgesloten van belegging. Het
duurzaamheidsbeleid van het Fonds is erop gebaseerd dat ondernemingen die niet voldoen aan minimale criteria
worden uitgesloten van belegging, waarbij tevens een stembeleid wordt toegepast en met ondernemingen een
dialoog kan worden aangegaan om duurzaamheidsbeleid en -gedrag te stimuleren.

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die afbreuk doen aan duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van
milieu en sociale ontwikkeling. Het ACTIAM Duurzaam Beleggingsbeleid en de gehanteerde criteria staan nader
beschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam beleggen.

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 ‘Risico en risicomanagement,
duurzaamheidsrisico’s’ beschreven.

Voor de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren, zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam beleggen,
wordt beschreven hoe het beleid en de activiteiten van ondernemingen met betrekking tot duurzaamheid op
korte, middellange en lange termijn financiële kansen of risico’s opleveren. Deze beoordeling wordt geïntegreerd
met de financiële beoordeling van de ondernemingen alvorens wordt besloten tot een belegging.
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Benchmark
De benchmark van het Fonds is uitsluitend samengesteld uit vastgoedondernemingen die voldoen aan minimale
ESG-criteria zoals geformuleerd door ACTIAM zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam beleggen. Ten
behoeve van de beoordeling van vastgoedondernemingen wordt daarbij tevens gebruik gemaakt van
duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen. In dat kader wordt onder
meer beoordeeld in hoeverre de vastgoedondernemingen voldoen aan de relevante Sustainable Development
Goals (SDG’s) zoals die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Het universum aan Europese
vastgoedondernemingen dat resteert na de toepassing van het ACTIAM duurzaamheidsbeleid ten aanzien van
vastgoedondernemingen wordt door Global Property Research (GPR) als beheerder van de benchmark gebruikt om
de karakteristieken van de benchmark te bepalen.

De aan het Fonds verbonden benchmark is derhalve afgestemd op de door ACTIAM geformuleerde
duurzaamheidsdoelstellingen. Een vergelijking van het Fonds met de benchmark is, naast het beoordelen in
hoeverre het rendement van het Fonds voldoet aan de financiële rendementsdoelstelling, tevens bedoeld om de
duurzame doelstellingen van het Fonds te volgen. Om te beoordelen of de lange termijn
duurzaamheidsdoelstellingen van het Fonds worden behaald, wordt tevens jaarlijks beoordeeld of het Fonds zich
met de juiste snelheid beweegt naar de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze voortgang wordt voor het Fonds
tevens opgenomen in het jaarverslag. Indien het Fonds te veel af gaat wijken van het transitiepad en de
duurzaamheidsdoelstellingen uit zicht dreigen te raken, kunnen de duurzaamheidscriteria op basis waarvan de
ondernemingen tot de benchmark worden toegelaten verder worden aangescherpt.

Spreiding
Ter beperking van beleggingsrisico’s worden de beleggingen gespreid over landen, sectoren en ondernemingen.
De samenstelling van de bovengenoemde benchmark is hierbij de richtlijn. Het portefeuillebeleid heeft als doel
de Tracking Error van het Fonds te minimaliseren. De tracking Error geeft een indicatie van de maximaal te
verwachten rendementsafwijking ten opzichte van de benchmark. Met betrekking tot het Fonds wordt een
Tracking Error nagestreefd van maximaal 1%.

Valutabeleid
Het Fonds voert zelf geen actief valutabeleid. Het beleid met betrekking tot het afdekken en aangaan van
valutarisico’s wordt in beginsel gevoerd in de Onderliggende Beleggingsinstelling waarin het Fonds belegt. De
Euro Vastgoedfondsenpool belegt onder meer in aandelen van ondernemingen die een beursnotering hebben in
andere landen dan landen die de euro als munteenheid voeren. Als gevolg hiervan ontstaan valutarisico’s,
waaronder het risico van een waardedaling van het Engelse pond tegenover de euro. De valutarisico’s worden in
principe niet afgedekt. Het innemen van actieve valutaposities die niet samenhangen met onderliggende
beleggingen is niet toegestaan.

Afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds
In het kader van efficiënt beheer kan door Euro Vastgoedfondsenpool gebruik gemaakt worden van afgeleide
financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (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 instrumenten heeft derhalve een tijdelijk karakter. Het vermogen is zoveel als mogelijk
volledig belegd.

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
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.

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.
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Overig
De beleggingen van ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa en/of Euro Vastgoedfondsenpool mogen niet
met vreemd vermogen worden gefinancierd. Het is ook niet toegestaan financiële instrumenten te verkopen die
Euro Vastgoedfondsenpool niet bezit. Wel kan het voorkomen dat gedurende korte perioden debetstanden op de
geldrekeningen van Euro Vastgoedfondsenpool ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar aansluitende
settlement data van beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van de
omvang van het Fonds mag daarbij ten hoogste 2% bedragen.
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13 Wijziging Hoofdstuk 11 'Supplementen', 11.8.1
Beleggingsbeleid ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds

INGANGSDATUM WIJZIGING: 10 MAART 2021

Paragraaf 11.8.1 'Beleggingsbeleid ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds' wordt in zijn geheel vervangen door
onderstaande tekst:

Doelstelling
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds is een aandelenfonds dat ernaar streeft voor de Participanten op de lange
termijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, op basis van wereldwijde beleggingen in (certificaten
van) aandelen van ondernemingen die beursgenoteerd zijn.

Het beleggingsbeleid van ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds is gericht op het behalen van een rendement dat
na aftrek van kosten over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de
relevante benchmark. Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd
met het Fonds ook niet-financiële waarde toe te voegen, door te beleggen in een actief beheerde portefeuille
van wereldwijd genoteerde aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten die zijn uitgegeven door
bedrijven die, naast het genereren van bovengemiddelde financiële rendementen, ook substantiële niet
financiële waarde genereren. Dit wordt bereikt door actief bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable
Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN) en door de negatieve impact op de
planetaire grenzen te beperken zoals gespecificeerd door het Stockholm Resilience Center in Rockström et al.
(2009).

Het Fonds streeft naar een rendement dat, op basis van een evaluatieperiode van drie jaar, minstens gelijk is aan
het rendement van de MSCI All Countries World Index Net EUR (de "Benchmark").

Vermogenstitels
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds belegt uitsluitend in een door ACTIAM beheerde beleggingsinstelling,
Global Equity Impact Pool. Global Equity Impact Pool belegt hoofdzakelijk in (certificaten van) aandelen van
wereldwijde beursgenoteerde ondernemingen. Ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer kan tevens
kortstondig worden belegd in afgeleide financiële instrumenten en exchange traded funds (ETF’s). Tenslotte kan
door Global Equity Impact Pool voor ten hoogste 5% aan liquiditeiten worden aangehouden op bankrekeningen of
in geldmarktfondsen. Het vermogen van Global Equity Impact Pool is zoveel als mogelijk belegd.

Om de doelstellingen te bereiken wordt belegd in ondernemingen die geselecteerd worden op basis van het
hieronder vermelde 'duurzaamheids- en impactbeleid' en het 'portefeuillebeleid'. Het duurzaamheids- en
impactbeleid levert het zogeheten beleggingsuniversum op en bestaat uit ondernemingen die bijdragen aan de
SDG’s en/ of het beperken van negatieve impact op planetaire grenzen. De daaropvolgende definitieve selectie
van (certificaten van) aandelen van ondernemingen ten behoeve van de uiteindelijke samenstelling van de
beleggingsportefeuille komt tot stand op basis van het portefeuillebeleid.

Duurzaamheidsbeleid en Impactbeleid
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds heeft duurzaam beleggen tot doel en belegt derhalve in ondernemingen
die voldoen aan de duurzaamheidsuitgangspunten van ACTIAM zoals omschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en
duurzaam beleggen. De Beheerder hanteert ten behoeve van het Fonds een positief selectiebeleid, waarbij
uitsluitend belegd kan worden in onderneming die vallen onder de categorie ‘positieve impact’. Ondernemingen
waarin wordt belegd dienen bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van ACTIAM 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. Daarbij beoogt het Fonds om actief bij
te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals ("SDG's") zoals vastgesteld door de Verenigde
Naties (VN) en om de negatieve impact op de planetaire grenzen te beperken zoals gespecificeerd door het
Stockholm Resilience Center door Rockström et al. (2009).

Om de doelstellingen te bereiken wordt belegd in ondernemingen die geselecteerd worden op basis van het
hieronder vermelde 'duurzaamheids- en impactbeleid' en het 'portefeuillebeleid'. Het duurzaamheids- en
impactbeleid levert het zogeheten beleggingsuniversum op en bestaat uit ondernemingen die vallen onder de
categorie ‘positieve impact’ en als zodanig bijdragen aan de SDG’s en/ of het beperken van negatieve impact op
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planetaire grenzen. De daaropvolgende definitieve selectie van (certificaten van) aandelen van ondernemingen
ten behoeve van de uiteindelijke samenstelling van de beleggingsportefeuille komt tot stand op basis van het
portefeuillebeleid.

Het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds belegt niet in ondernemingen die afbreuk doen aan
duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en sociale ontwikkeling. Het ACTIAM Duurzaam
Beleggingsbeleid en de gehanteerde criteria staan nader beschreven in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam
beleggen.

Voor alle ondernemingen die toelaatbaar zijn in het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds 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 risicomanagement, duurzaamheidsrisico’s’ beschreven.

Voor de Materiële Duurzaamheidsdrijfveren, zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 ACTIAM en duurzaam beleggen,
wordt beschreven hoe het beleid en de activiteiten van ondernemingen op korte, middellange en lange termijn
financiële kansen of risico’s oplevert. Deze beoordeling wordt geïntegreerd met de financiële beoordeling van de
vermogenstitels van ondernemingen alvorens wordt besloten tot een belegging.

Gebruikmaking van ESG-scores
Aan alle vermogenstitels van ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van een model dat door de Beheerder is ontwikkeld. De ESG-score van alle individuele
beleggingen resulteert in een gemiddelde ESG-score van het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds. Op gelijke
wijze wordt een ESG-score van de Benchmark bepaald, op basis van alle vermogenstitels van ondernemingen die
deel uit maken van de Benchmark. Rekening houdend met de rendementsdoelstelling van het ACTIAM Impact
Wereld Aandelenfonds, is het streven om voor de portefeuille van dit fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te
realiseren. Daarbij wordt de portefeuille dusdanig samengesteld dat de ESG-score van de portefeuille te allen
tijde ten minste hoger is dan de ESG-score van de Benchmark. De Beheerder maakt in haar beleid gebruik van
een thematische benadering, waarbij de score van ondernemingen op specifieke maatschappelijke thema’s mede
de samenstelling van de portefeuille bepaalt.

Positieve Impact - Bijdragen aan de Sustainable Development Goals
Als eerste pijler voor het bepalen van positieve impact wordt beoordeeld hoe ondernemingen bijdragen aan het
realiseren van de zeventien SDG's zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. Deze beoordeling is gebaseerd op
het aandeel van bedrijfsinkomsten dat gerelateerd is aan SDG-oplossingen voor een duurzamere wereld in 2030
alsmede een fundamentele analyse van de positieve bijdrage van de ondernemingen aan de SDG’s en de stappen
die een onderneming onderneemt om negatieve impact zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij wordt zowel
gekeken naar de impact en bijdrage van het productieproces als van de geleverde producten of diensten. Op
beide aspecten moeten de ondernemingen die worden toegelaten tot het beleggingsuniversum goede prestaties
laten zien. Om in aanmerking te komen voor belegging door het Fonds dienen ondernemingen deel uit te maken
van het beleggingsuniversum. Bij het bepalen van de samenstelling van het beleggingsuniversum maakt de
Beheerder gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve criteria om de (positieve) bijdragen te beoordelen van
ondernemingen met betrekking tot de realisatie van de SDG's. De striktheid van de kwantitatieve criteria
verschilt per SDG, afhankelijk van de mate waarin verduurzaming of impact gemeengoed is voor een sector of
thema. Voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie en duurzaam vastgoed worden striktere grenzen gehanteerd dan
bijvoorbeeld voor toegankelijkheid tot financiële diensten voor achtergebleven groepen of voor recycling.

Positieve Impact - Bijdragen aan beheer planetaire grenzen
Een tweede pijler om positieve impact te bepalen heeft betrekking op het beoordelen hoe ondernemingen
bijdragen aan de bescherming van de aarde, op basis van drempels zoals vastgelegd in het planetaire
grenzenkader van het Stockholm Resilience Centre ontwikkeld door Rockström et al. (2009). Dit raamwerk
bepaalt de negen grenzen waarbinnen de maatschappij moet opereren om grote permanente veranderingen in de
omgeving van de aarde te voorkomen en om een duurzame consumptie van natuurlijke hulpbronnen te
verzekeren. De negen grenzen waaraan minimum criteria worden gesteld zijn gerelateerd aan de thema’s
klimaat, water en land waarop ACTIAM zich richt. Gemeten wordt onder andere de impact van ondernemingen op
klimaatverandering, oceaanverzuring en verandering in landgebruik.

Beoordeling vindt plaats op zowel meetbare als niet-meetbare aspecten die verband houden met een negatieve
invloed op de planetaire grenzen. Voor de meetbare aspecten met betrekking tot het beïnvloeden van planetaire
grenzen, zoals de omgang met schaars water en de CO2-uitstoot, streeft de portefeuille als geheel naar een
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vrijwel neutrale blootstelling in absolute termen. Beoordeling van niet-meetbare aspecten van de planetaire
grenzen vindt plaats door middel van inschattingen. Deze inschattingen hebben betrekking op de volgende
aspecten:

■ Beleid: de aard en kwaliteit van het beleid van een bedrijf met betrekking tot het beperken van de impact
op planetaire grenzen;

■ Blootstelling: de mate waarin een bedrijf activiteiten ontplooit die een negatieve impact hebben op de
planetaire grenzen, onder meer vanwege de deelsectoren waarin een bedrijf actief is en/ of de geografische
locatie van activiteiten; en

■ Controverses: het aantal en de ernst van controverses waar ondernemingen al dan niet bij betrokken zijn in
verband met het beïnvloeden van de planetaire grenzen gedurende de drie voorafgaande jaren.

Op basis van de meetbare aspecten en de inschatting voor niet-meetbare aspecten, worden ondernemingen
beoordeeld en wordt door de Beheerder beoordeeld welke ondernemingen in aanmerking komen voor het
uiteindelijk beleggingsuniversum.

Regelmatige monitoring
Met betrekking tot het resulterende beleggingsuniversum vindt actieve monitoring plaats op dagelijkse basis,
waarbij vermogenstitels van ondernemingen kunnen worden opgenomen of uitgesloten. Tenminste op jaarbasis
wordt elk van de ondernemingen waaruit het beleggingsuniversum bestaat geëvalueerd en beoordeeld. Op basis
van deze beoordeling wordt vastgesteld dat ondernemingen blijven voldoen aan de minimumeisen zoals
vastgesteld door de Beheerder.

Portefeuillebeleid
Met behulp van het beleggingsuniversum dat volgt uit het hierboven beschreven duurzaamheids- en impactbeleid,
voert de Beheerder een kwantitatieve en fundamentele analyse uit van markten, sectoren en individuele
ondernemingen om beleggingsvisies te vertalen naar een portefeuille met optimale allocaties aan regio's, landen,
sectoren en ondernemingen.

De Beheerder streeft in dit verband naar een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille met blootstelling
aan ten minste 75 ondernemingen.

Spreiding
Ter beperking van beleggingsrisico’s worden de beleggingen gespreid over landen, sectoren en ondernemingen.
De Beheerder streeft in dit verband naar een wereldwijd gediversifieerde portefeuille met blootstelling aan ten
minste 75 bedrijven. Daarbij gelden ten aanzien van actieve posities ten opzicht van de Benchmark de volgende
criteria:

■ Overwogen of onderwogen posities voor wat betreft beleggingen in individuele landen kunnen tot maximaal
30% bedragen.

■ Overwogen of onderwogen posities voor wat betreft beleggingen in de individuele sectoren, zoals vervat in
de Global Industry Classification Standard ("GICS"), kunnen tot maximaal 20% bedragen.

■ Overwogen of onderwogen posities voor wat betreft beleggingen in individuele ondernemingen kunnen tot
maximaal 5% bedragen.

Valutabeleid
Het Fonds voert zelf geen actief valutabeleid. Het beleid met betrekking tot het afdekken en aangaan van
valutarisico’s wordt in beginsel gevoerd in de Onderliggende Beleggingsinstelling waarin het Fonds belegt. De
Global Equity Impact Pool belegt onder meer in aandelen van ondernemingen die een beursnotering hebben in
andere landen dan landen die de euro als munteenheid voeren. Als gevolg hiervan ontstaan valutarisico’s. De
valutarisico’s worden in principe niet afgedekt. Het innemen van actieve valutaposities die niet samenhangen
met onderliggende beleggingen is niet toegestaan.

Afgeleide financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (ETF’s)
In het kader van efficiënt beheer kan door Global Equity Impact Pool gebruik gemaakt worden van afgeleide
financiële instrumenten en Exchange Traded Funds (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 instrumenten heeft derhalve een tijdelijk karakter. Transacties in niet-beursgenoteerde
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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.

Van ETF’s zal enkel gebruik worden gemaakt als gevolg van grote toe- of uittreding 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 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.

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 ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds verbonden Benchmark is niet afgestemd op de
duurzaamheidsdoelstellingen van het Fonds, wat eveneens geldt voor de benchmarks van de Onderliggende
Beleggingsinstellingen waarin door het Fonds wordt belegd. 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 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 duurzaamheidcriteria verder aangescherpt.

Overig
De beleggingen van ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds en/of Global Equity Impact Pool mogen niet met
vreemd vermogen worden gefinancierd. Het is ook niet toegestaan financiële instrumenten te verkopen die het
Fonds niet bezit. Wel kan het voorkomen dat gedurende korte perioden debetstanden op de geldrekeningen van
Global Equity Impact Pool ontstaan, bijvoorbeeld vanwege niet goed op elkaar aansluitende settlement data van
beleggingstransacties. De totale debetstand van de geldrekeningen als percentage van de omvang van Global
Equity Impact Pool mag daarbij ten hoogste 2% bedragen.
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