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ADDENDUM 

bij het Prospectus van EV Micro Companies Growth Fund van september 2020. 

 

Dit addendum vormt integraal onderdeel van het Prospectus van EV Micro Companies Growth Fund  

van september 2020. Alle in dit addendum gebruikte termen die met een hoofdletter worden 

geschreven, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Prospectus. De informatie in dit 

addendum valt niet onder de reikwijdte van het assurance-rapport van het Prospectus, zoals verstrekt 

door Deloitte Accountants B.V. In 2021 zal het Prospectus worden geactualiseerd en zal een nieuw 

assurance-rapport worden opgesteld door de onafhankelijke accountant. 

 

De belangrijkste aanleiding voor het opstellen van dit addendum is het van kracht worden van de 

SFDR-verordening op 10 maart 2021 (Verordening 2019/2088, de zogenaamde ESG-

informatieverordening). 

 

Hoofdstuk 3 Beleggingsbeleid bladzijde 11 

Toegevoegd wordt: 

Beleggen met ESG integratie 

Beleggen waarbij rekening wordt gehouden met Ecologische, Sociale en Governance factoren (ESG) 

wordt steeds belangrijker. Er zijn verschillende redenen  om dit te doen; het levert naast een financieel 

rendement ook een maatschappelijk rendement op. Hierdoor worden bedrijven die investeren in het 

welzijn van de mens, milieu en maatschappij gestimuleerd, maar het zorgt er ook voor dat bedrijven 

die er bijvoorbeeld milieuonvriendelijke of inhumane praktijken op nahouden, moeilijker aan 

financiering zouden kunnen komen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen lijken 

zich vaak beter bewust van risico’s en zullen daarom een beter beleid hebben om incidenten te 

voorkomen. Ze zijn dus beter voorbereid op de toekomst.  

Een ESG analyse maakt deel uit van het beleggingsproces. Dit betekent dat de Beheerder bij haar 

beleggingsbeslissingen rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s. Hierbij wordt nagegaan of het 

mogelijk is dat een gebeurtenis of omstandigheid op ESG  gebied een wezenlijk effect op de waarde 

van een investering en daarmee van het Fonds kan hebben.  

Het integreren van ESG factoren in het beleggingsproces leidt tot aanvullende informatie en daardoor 

tot een beter onderbouwde investeringsbeslissing. Hiernaast kan ESG dienstdoen als een 

waarschuwingssignaal voor risico’s die nog niet zijn gereflecteerd in de waarderingen van bedrijven. 

Dit kan de risico/rendementsverhouding verbeteren. Door ESG mee te nemen in het beleggingsbeleid 

wordt een investeringsbeslissing van meerdere kanten bekeken, wat moet leiden tot aantrekkelijke 

investeringskansen. 

Het Fonds heeft als uitganspunt niet in ondernemingen te beleggen die actief zijn in 

bedrijfsactiviteiten die schadelijk voor mens en/of milieu en/of controversieel zijn. Hieronder worden 

bedrijven verstaan die actief zijn in de productie en/of verkoop van tabak, kolen, clusterbommen, 

landmijnen, nucleaire wapens en/of verarmd uranium. Daarnaast belegt het Fonds niet in bedrijven 

die de mensenrechten op grove wijze schenden en/of systematisch en significant de rechten van 

arbeiders schenden. 
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De strategie van het Fonds bepaalt dat er slechts gekeken wordt naar die ondernemingen die actief 

zijn in een viertal megatrends, te weten: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, 

Energietransitie & Klimaat, Gezondheidszorg & Welbevinden. Deze megatrends bieden een 

aantrekkelijk groeipotentieel voor de lange termijn. Dit zijn tevens trends die een grote positieve 

invloed kunnen hebben op de maatschappij en zichtbaar zijn in ontwikkelingen op het gebied van 

technologie, demografie en ecologie. Naast de positieve bijdrage aan de maatschappij zijn deze 

ondernemingen door een relatief sterk groeipotentieel bovendien minder gevoelig voor de invloed 

van de economische cyclus.  

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid worden er dus naast financiële risico’s, 

duurzaamheidsfactoren meegenomen, die van grote invloed kunnen zijn op de prestaties van een 

onderneming op de lange termijn. Aspecten op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk 

bestuur worden bij de analyse van de beleggingen meegenomen. Voor de Beheerder dienen de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties hierbij als 

richtsnoer voor de beleggingen. De Beheerder is van mening dat wij als beleggers ook 

verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en 

een betere wereld. Een beleggingsbeslissing is een besluit omtrent de allocatie van kapitaal en 

daarmee ook een middel om een bijdrage te leveren in de realisatie van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen.  

Uit alle 17 ontwikkelingsdoelstellingen van de VN heeft de Beheerder een selectie gemaakt van die 

doelstellingen die zij van wezenlijk belang acht in relatie tot de  vier megatrends waarop het EV Micro 

Companies Growth Fund zich met haar beleggingen richt.  

Voor elke megatrend investeert de Beheerder bij voorkeur in die bedrijven die aantoonbaar aan één 

of meerdere van de geselecteerde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bijdragen. Door middel van 

o.a. gesprekken met management, bestuderen van jaarverslagen en beschikbare rapporten van 

analisten zal er expliciet gekeken worden naar duurzaamheidskenmerken.  

Een beperkende factor hierbij is dat het Fonds belegt in kleine beursgenoteerde ondernemingen, de 

zogenaamde micro-caps. Bij veel van deze kleine ondernemingen is de beschikbare informatie met 

betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen thans nog relatief beperkt. Voor deze kleine 

bedrijven is (vooralsnog) vaak geen duurzaamheidsindex beschikbaar en het Fonds zal dan ook geen 

benchmark gebruiken met betrekking tot duurzaamheid. 

Megatrend Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0 

Onder deze trend vallen ondernemingen die onder meer actief zijn op het gebied van Digitalisering, 

Internet of Things, Robotisering, Big Data en 3D printing. Voor deze bedrijven let de Beheerder met 

name op ontwikkelingsdoelstellingen: 

 8 Eerlijk werk en economische groei:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar medewerkers 

tevredenheid, veilige werkomgeving, het verloop van medewerkers en de groei die 

het bedrijf doormaakt. 

 9 Industrie, innovatie en infrastructuur:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar de innovatiekracht van 

een onderneming en de uitgaven hieraan. 

 12 Verantwoorde consumptie en productie:  
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o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar het efficiënt gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, verspilling en de bijdrage die een product en/of dienst 

hieraan levert.  

Megatrend Slimme Mobiliteit 

Onder deze trend vallen ondernemingen die onder meer actief zijn op het gebied van Brandstof-

Hybride-Waterstof, Batterijtechnologie, Autonoom rijden en Slimme infrastructuur. Voor deze 

bedrijven let de Beheerder met name op ontwikkelingsdoelstellingen: 

 8 Eerlijk werk en economische groei:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar medewerkers 

tevredenheid, veilige werkomgeving, het verloop van medewerkers en de groei die 

het bedrijf doormaakt. 

 9 Industrie, innovatie en infrastructuur:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar de innovatiekracht van 

een onderneming en de uitgaven hieraan. 

 11 Duurzame steden en gemeenschappen: 

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar de bijdrage van de 

onderneming aan duurzame verstedelijking-infrastructuur en/of duurzame 

mobiliteit. 

 12 Verantwoorde consumptie en productie:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar het efficiënt gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, verspilling en de bijdrage die een product en/of dienst 

hieraan levert.  

Megatrend Energietransitie & Klimaat 

Onder deze trend vallen ondernemingen die onder meer actief zijn op het gebied van Schone energie, 

Biogas, Offshore wind, CO2-reductie en Duurzame productie en producten. Voor deze bedrijven let 

de Beheerder met name op ontwikkelingsdoelstellingen: 

 7 Betaalbare en duurzame energie: 

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar technologische 

toepassingen en oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie en/of het 

terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.  

 8 Eerlijk werk en economische groei:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar medewerkers 

tevredenheid, veilige werkomgeving, het verloop van medewerkers en de groei die 

het bedrijf doormaakt. 

 9 Industrie, innovatie en infrastructuur:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar de innovatiekracht van 

een onderneming en de uitgaven hieraan. 

 11 Duurzame steden en gemeenschappen: 

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar de bijdrage van de 

onderneming aan duurzame verstedelijking-infrastructuur en/of aan duurzame 

mobiliteit. 

 12 Verantwoorde consumptie en productie:  
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o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar het efficiënt gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, verspilling en de bijdrage die een product en/of dienst 

hieraan levert.  

 13 Klimaatactie: 

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar de oplossingen die het 

bedrijf ontwikkelt op het gebied van CO2 reductie en het vervangen van het gebruik 

van fossiele brandstoffen. 

Megatrend Gezondheidszorg & Welbevinden  

Onder deze trend vallen ondernemingen die onder meer actief zijn op het gebied van Vergrijzing, 

Gezondheidszorg en Consumptie, Voor deze bedrijven let de Beheerder met name op 

ontwikkelingsdoelstellingen:  

 8 Eerlijk werk en economische groei:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar medewerkers 

tevredenheid, veilige werkomgeving, het verloop van medewerkers en de groei die 

het bedrijf doormaakt. 

 12 Verantwoorde consumptie en productie:  

o hierbij wordt door de Beheerder onder meer gekeken naar het efficiënt gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, verspilling en de bijdrage die een product en/of dienst 

hieraan levert.  

 

Hoofdstuk 4 Risico’s bladzijde 16 

Toegevoegd wordt: 

 

Duurzaamheidsrisico 

Het risico bestaat dat zich een gebeurtenis of omstandigheid op Ecologisch, Sociaal of Governance 

gebied (ESG) kan voordoen, die een wezenlijk negatief effect op de waarde van het Fonds kan 

veroorzaken. 

Concrete duurzaamheidsrisico’s zijn: 

 greenwashing: dit is het  risico, dat  het Fonds als duurzaam wordt geafficheerd, terwijl dit 

onvoldoende gefundeerd is. Dit kan leiden tot reputatieverlies voor het Fonds en de Beheerder. 

 beleggen in niet duurzame bedrijven: dit is het risico, dat er sprake is van een negatief effect op 

de waarde van het Fonds omdat sprake is van een negatieve waardeontwikkeling van de 

onderliggende beleggingen als gevolg van gebeurtenissen op ESG-gebied. 

 

Hoofdstuk 5 De Beheerder bladzijde 18 

Toegevoegd wordt: 

 

Op het moment van publicatie van dit addendum beheert de Beheerder het EV Smaller Companies 

Fund en het EV Micro Companies Growth Fund. De Beheerder houdt bij het beleggen voor het  

EV Micro Companies Growth Fund rekening met Ecologische, Sociale en Governance (ESG) factoren. 

Voor het EV Smaller Companies Fund houdt de Beheerder  geen rekening met de EU ESG criteria en 

kijkt niet naar de belangrijkste ongunstige effecten (Principal Adverse Effects) van 

beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe 
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voor het EV Smaller Companies Fund invulling kan worden gegeven aan de gedetailleerde eisen uit de 

regelgeving. Het expliciet inpassen van duurzaamheidsfactoren in het beleggingsbeleid van dit fonds 

kost, mede vanwege het specifieke karakter van dit fonds (long/short), meer tijd. De Beheerder streeft 

ernaar dat ook het EV Smaller Companies Fund ultimo 2021 aantoonbaar ESG aspecten promoot. 

 

Hoofdstuk 12 Vergoedingen en kosten bladzijde 33 

De zin: 

• Daarbij wordt de volgende zogenaamde ‘high-watermark’ gehanteerd: de hoogste Netto 

Vermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) per het einde van twee 

(2) van de daaraan voorafgaande jaren. 

 

Wordt gewijzigd in: 

• Daarbij wordt de volgende zogenaamde ‘high-watermark’ gehanteerd: de hoogste Netto 

Vermogenswaarde (gecorrigeerd voor toevoegingen en onttrekkingen) per het einde van vijf 

(5) van de daaraan voorafgaande jaren. 


