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ADDENDUM 

bij het Prospectus van EV Smaller Companies Fund van februari 2017. 

 

Dit addendum vormt integraal onderdeel van het Prospectus van EV Smaller Companies Fund  van 

februari 2017. 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 nieuwe assurance-

rapport worden opgesteld door de onafhankelijke accountant. 

 

De 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 12 

Toegevoegd wordt: 

Op dit moment houdt het beleggingsbeleid van het Fonds nog geen rekening met de EU-criteria voor 

ecologisch duurzame economische activiteiten (Verordening 2019/2088, de zogenaamde ESG-

informatieverordening). De mogelijke ongunstige effecten van beleggingen op de EU 

duurzaamheidsfactoren worden nog niet in aanmerking genomen bij het nemen van de 

beleggingsbeslissingen voor dit Fonds. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe voor dit Fonds 

invulling kan worden gegeven aan de gedetailleerde eisen uit de regelgeving. Het expliciet inpassen 

van duurzaamheidsfactoren in het beleggingsbeleid van dit fonds kost, onder meer gelet op de 

long/short strategie, meer tijd. De Beheerder streeft ernaar dat het Fonds ultimo 2021 aantoonbaar 

ecologische of sociale aspecten promoot.  

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met allerlei risico’s. Zo ook 

overweegt de Beheerder of het mogelijk is dat een gebeurtenis of omstandigheid op Ecologisch, 

Sociaal of Governance gebied  (ESG) een wezenlijk negatief gevolg kan hebben op de 

waardeontwikkeling van een onderliggende beleggingen en daardoor ook op de waarde van het 

Fonds. Wanneer de beoordeling is dat dit het geval kan zijn, zal geen long positie in deze onderneming 

worden opgebouwd dan wel een bestaande positie worden afgebouwd. Het omgekeerde geldt wel 

voor een short positie 

Hoofdstuk 4 Risico’s  bladzijde 14 

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. 
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 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 15 

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 

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 ecologische of sociale 

aspecten promoot. 


