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Model voor de precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in 
artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van 
Verordening (EU) 2020/852  

  

 

Productbenaming: EV Micro Companies Growth Fund  

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 724500H1TCJ5123Q6S02 
 

Ecologische en/ of sociale kenmerken (E/ S-kenmerken) 

 

 

 

 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
 
Het fonds promoot zowel ecologische als sociale kenmerken. Ecologische kenmerken 
worden gepromoot doordat een deel van beleggingen wordt gedaan in ondernemingen die 
bijdragen aan SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 9 (industrie, innovatie en 
infrastructuur), SGD 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 13 (klimaatactie). 
Daarnaast sluit het fonds ondernemingen die actief zijn in de kolenindustrie uit. Meer in 
het bijzonder worden de volgende ecologische kenmerken gepromoot: klimaatmitigatie, 
het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen en de 
transitie naar een circulaire economie. 

 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling? 

Yes No 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

gedaan: ___% 
 

in economische activiteiten die 

als ecologisch duurzaam zijn 

aangemerkt in de EU- 

taxonomie 

in economische activiteiten die 

niet als ecologisch duurzaam 

zijn aangemerkt in de EU- 

taxonomie 

 

Het product promoot ecologische/sociale 
(E/S) kenmerken, en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling heeft, 
zal het een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van ___% behelzen. 

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 

aangemerkt in de EU-taxonomie  

met een milieudoelstelling in economische 
acitiviteiten die niet als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie 
 
met een sociale doelstelling 

 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

gedaan: ___%  

Het product promoot E/S-kenmerken, maar 
zal geen duurzame beleggingen doen  

 

Duurzame 
belegging: een 
belegging in een 
economische 
activiteit die 
bijdraagt aan het 
behalen van een 
milieudoelstelling, 
mits deze belegging 
geen ernstige 
afbreuk doet aan 
milieu- of sociale 
doelstellingen en 
de ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur toepassen.  

 

 

 

 

 

De EU Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat is 
vastgelegd in Verordening 
(EU) 2020/852, waarbij 
een lijst van ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten is vastgesteld. 
In de verordening is geen 
lijst van sociaal duurzame 
economische activiteiten 
vastgesteld. Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling kunnen 
al dan niet in 
overeenstemming zijn 
met de taxonomie.  
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Sociale kenmerken worden gepromoot door een deel van beleggingen wordt gedaan in 
ondernemingen die bijdragen aan SDG 8  (eerlijk werk en economische groei).  
 
Daarnaast sluit het fonds ondernemingen die actief zijn in de volgende industrieën uit: 
tabak, clusterbommen, landmijnen, nucleaire wapens en verarmd uranium. Meer in het 
bijzonder worden de volgende sociale kenmerken gepromoot: mensenrechten, 
arbeidsrechten, goede gezondheid en goede financiële gezondheid gepromoot 
 
Voor het fonds is geen referentiebenchmark aangewezen voor het verwezenlijken van de 

ecologische en/of sociale kenmerken die worden gepromoot. 

  
Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de 

door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken 

gemeten? 

 Percentage belegggingen dat past binnen de vier megatrends: 

Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, Energietransitie & 

Klimaat en Gezondheid & Welbevinden. 

 Percentage beleggingen dat bijdraagt aan SDG 7 (Betaalbare en duurzame 

energie), SDG 8 (Eerlijk werk en economische groei), 9 (Industrie, innovatie en 

infrastructuur), 12 (Verantwoorde consumptie en productie) en 13 

(Klimaatactie). 

 Percentage beleggingen in bedrijven actief in de product en/of verkoop van 

tabak. 

 Percentage beleggingen in bedrijven actief in de kolenindustrie. 

 Percentage beleggingen in bedrijven die actief zijn bij de productie en/of 

verkoop van clusterbommen, landmijnen, nucleaire wapens en verarmd 

uranium. 

 Percentage beleggingen in bedrijven die de mensenrechten op grove wijze 

schenden en/of systematisch en significant de rechten van arbeiders 

schenden. 

 

Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen? 

 N.v.t. – Deze vraag is niet van toepassing aangezien het fonds niet toezegt 

duurzame beleggingen te doen.  

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt 

te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?   

N.v.t. – Deze vraag is niet van toepassing aangezien het fonds niet toezegt 

duurzame beleggingen te doen.  

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren?  

N.v.t. – Deze vraag is niet van toepassing aangezien het fonds niet toezegt 
duurzame beleggingen te doen. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten 
hoe de ecologische 
of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 

verwezenlijkt. 
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Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO- richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten? Details: 

N.v.t. – Deze vraag is niet van toepassing aangezien het fonds niet toezegt 
duurzame beleggingen te doen. 

 

 

Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste 

ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?  

Ja, het fonds houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren (PAI’s) en de maatstaven zoals uitgelegd onder SFDR. Hierbij is van 

belang dat bepaalde ondernemingen wettelijk nog niet verplicht zijn te rapporteren over 

deze PAI’s. Voor de ondernemingen die deze informatie nog niet geven,  kunnen voor wat 

betreft deze ondernemingen de PAI’s nog niet meegenomen worden in de rapportage van 

de fondsbeheerder. In de gevallen dat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, zal de 

fondsbeheerder in detail aangeven welke informatie gemist wordt en hoe de 

fondsbeheerder in gesprek zal gaan met de betreffende onderneming teneinde de 

ontbrekende informatie te verkrijgen. 

We onderscheiden 5 hoofdthema’s:  Broeikasgasemissies (PAI 1-6), Biodiversiteit  (PAI 7), 

Water (PAI 8), Afval (PAI 9) and Sociale thema’s en arbeidsomstandigheden (PAI 10-14). 

Deze 14 PAI’s worden, als ze beschikbaar zijn, meegenomen. Daarnaast worden nog de 

volgende 2 PAI’s meegenomen: 

 Beleggingen in ondernemingen zonder initiatieven voor koolstofemissiereductie; en 

 Onvoldoende bescherming klokkenluiders. 

 

Indien blijkt dat bepaalde beleggingen leiden tot ongunstige effecten op de genoemde 

duurzaamheidsfactoren, zal de beheerder in gesprek gaan met het management van de 

betreffende ondernemingen om verbetering te realiseren. Indien dit niet leidt tot 

verbetering, zullen de betreffende beleggingen worden geliquideerd. 

 

Informatie over de wijze waarop het fonds rekening heeft gehouden met de belangrijkste 

ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren wordt opgenomen in het jaarverslag.  

 

Nee  

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat 
inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen 
doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van 
specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU- criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- 
of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de belangrijkste negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbieding van de 
mensenrechten en 
bestrijding van corruptie 
en omkoping.  
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Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?  

Het fonds is een ‘long-only’ fonds dat belegt in aandelen van kleine beursgenoteerde 

bedrijven (met een beurswaarde van minder dan € 500 miljoen), zogenaamde ‘micro 

caps’.  De focus is op Nederlandse, Belgische en Duitse bedrijven. De beheerder zal bij 

voorkeur beleggen in ondernemingen die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden voor 

de lange termijn (minimaal vijf jaar) en kijkt hierbij nadrukkelijk naar zogenaamde 

megatrends. Dit zijn trends die op een dergelijke lange termijn een grote invloed hebben 

op de maatschappij en zichtbaar zijn in ontwikkelingen op het gebied van technologie, 

demografie en ecologie. Deze lange termijn trends zijn volgens de beheerder minder 

gevoelig voor de invloed van de economische cyclus. De beheerder heeft vier megatrends 

geselecteerd: Geconnecteerde wereld & Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, Energietransitie 

& Klimaat en Gezondheid & Welbevinden. Deze megatrends zijn nauw gerelateerd aan de 

door het fonds geselecteerde SDG’s: 

Het fonds belegt alleen in bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan een of meer van de 
geselecteerde UN SDG’s, te weten: 
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur  

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie 

SDG 13: Klimaatactie 

 

Tevens heeft de fondsbeheerder als uitgangspunt geen beleggingen aan te gaan in 

ondernemingen 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 (in bijlage 1 vindt u de uitsluitingslijst van de beheerder). 

Daarnaast belegt de beheerder niet in bedrijven, waarvan gebleken is dat zij de 

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

arbeiders schenden.  

 

In het beleggingsproces van de beheerder is een ESG-analyse opgenomen. Hierbij wordt 

bij elke belegging in het fonds getoetst of deze past binnen de megatrends en 

aantoonbaar bijdraagt aan geselecteerde SDG’s. Verder houdt de beheerder bij haar 

beleggingsbeslissingen rekening met duurzaamheidsrisico’s.  

Elk kwartaal worden de duurzaamheidsrisico’s geëvalueerd. Daarnaast worden de 

beleggingen in het wekelijkse overleg van de beleggingscommissie beoordeeld. Indien een 

belegging niet meer past binnen de megatrends of niet meer bijdraagt aan de 

geselecteerde SDG’s, zal de betreffende belegging geliquideerd worden. De 

uitsluitingslijst van de beheerder wordt jaarlijks geëvalueerd in de directievergadering. 

 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van 

de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken 

die dit financiële product promoot? 

Het fonds hanteert de volgende bindende elementen: 

De beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissingen 
basis van factoren als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 
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 De belegging past binnen een van de vier megatrends: Geconnecteerde wereld & 

Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, Energietransitie & Klimaat en Gezondheid & 

Welbevinden; 

 De belegging moet bijdragen aan een van de volgende SDG’s: Betaalbare en 
duurzame energie (SDG 7), Eerlijk werk en economische groei (SDG 8, Industrie, 
innovatie en infrastructuur (SDG 9), Verantwoorde consumptie en productie 
(SDG 12), Klimaatactie (SDG 13); 

 Uitsluiting van ondernemingen die actief zijn bij de productie en/of verkoop van: 

o Tabak 

o Kolen 

o Clusterbommen, 

o Landmijnen, 

o Nucleaire wapens 

o Verarmd uranium 

 Uitsluiting van ondernemingen die de mensenrechten op grove wijze schenden 

en/of systematisch en significant de rechten van arbeiders schenden. 

 

Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de 

beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?  

N.v.t. – Voorafgaand aan de toepassing van de beleggingsstrategie zegt het fonds 

geen minimaal percentage toe om de beleggingsscope mee te verkleinen. 

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur 
van de ondernemingen waarin is belegd?  

Teneinde de praktijken op het gebied van goed bestuur (good governance) van de 
ondernemingen te kunnen evalueren, beoordeelt de Fondsbeheerder zaken zoals 
de managementstructuur, het beleid op het gebied van omkoping en corruptie en 
de algemene richtlijnen van het bedrijf om haar personeel te beschermen. De 
sociale en werknemers aspecten, zoals opgenomen in de PAIs, worden eveneens 
beoordeeld.  

 

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland? 

De geplande assetallocatie van het fonds, afgestemd op milieu-, maatschappelijke en 

overige kenmerken, wordt aangegeven in onderstaande tabel.   Het fonds zegt niet toe te 

beleggen in duurzame beleggingen. Hoewel het fonds E/S kenmerken promoot, belegt het 

op dit moment nog niet actief in duurzame beleggingen. Al haar beleggingen vallen 

derhalve onder de categorie 1 “afgestemd op E/S kenmerken”.  
 

De activa-
allocatie 
beschrijft het 
aandeel 
beleggingen 
in bepaalde 
activa. 

Praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur omvatten 
goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving. 
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Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 
kenmerken die het financiële product promoot? 
 

 N.v.t.- Het fonds belegt niet in derivaten. 

 
 

In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
afgestemd op de EU-taxonomie? 
0% 

 
 
Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende 
activiteiten? 
 

De twee onderstaande grafieken tonen in het groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of 

staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de 

taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met ingegrip van staatsobligaties, 

terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen 

van het financiële product anders dan in staatsobligaties. 

  

*   Voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” alle blootstellingen aan staatsschulden.  

De grafieken zijn niet van toepassing, omdat het fonds niet beoogt duurzame beleggingen te doen. 

x%

0%

1. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen met inbegrip van 

overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

x%

0%

2. afstemming op taxonomie van 
beleggingen exclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

 

 

#1 Afgestemd op E/S- kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te 
voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op E/S-
kenmerken 100%

#2 Overige 0%

Op de taxonomie 
afgestemde 
activiteiten worden 
uitgedrukt als 
aandeel van: 

-  De omzet die het 
aandeel van de 
opbrengsten uit 
groene activiteiten 
van ondernemingen 
waar is belegd 
weerspiegelen; 

- De kapitaaluitgaven 
(CapEx) dien laten 
zien welke groene 
beleggingen worden 
gedaan door de 
ondernemingen 
waarin is belegd, bv. 
Voor een transitie 
naar een groene 
economie; 

- De operationele 
uitgaven (OpEx) die 
groene operationele 
activiteiten van 
ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen.  

Faciliterende 
activiteiten maken 
het rechtstreeks 
mogelijk dat andere 
activiteiten een 
substantiële bijdrage 
leveren aan een 
milieudoelstelling. 

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
beschikbaar zijn en die 
onder meer 
broeikasgasemissieniv
eaus hebben die 
overeenkomen met de 
beste prestaties. 
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Niet van toepassing 
 

Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
die niet zijn afgestemd op de EU- taxonomie?  
 
N.v.t. – Deze vraag is niet van toepassing aangezien het fonds niet toezegt duurzame 
beleggingen te doen. 

 
Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?  
 
N.v.t. – Deze vraag is niet van toepassing aangezien het fonds niet toezegt duurzame 
beleggingen te doen. 

 

 

Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld 

en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen?  

Elke belegging die door het fonds wordt gedaan, wordt gescreend op items die op onze 

uitsluitingslijst staan en is door de fondsbeheerder onderzocht of dit het fonds helpt E/S-

kenmerken te promoten. Daarom worden er geen beleggingen geclassificeerd onder 

“overig”. 

 

Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden? 

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: 

https://www.evaluationcapital.com/documenten/ev-micro-companies-growth-fund/ 

  

zijn duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling die 
geen rekening houden 
met de criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten in het 
kader van de EU- 
taxonomie.  

 

https://www.evaluationcapital.com/documenten/ev-micro-companies-growth-fund/
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Bijlage 1: Uitsluitingslijst EValuation Capital Management 
 
De beheerder zal niet long-beleggen in ondernemingen die actief zijn op de volgende 
gebieden. 
 
1. Productie en of verkoop van tabak 

 
2. Productie of verkoop van controversiële wapens: dit zijn clusterbommen, landmijnen of 

nucleaire, chemische en biologische wapens 

 
3. Productie of verkoop van kolen 

 
4. Pornografie of prostitutie 

 
5. Bedrijven die de mensenrechten op grove wijze schenden en/of systematisch en 

significant de rechten van arbeiders schenden. Hieronder valt onder meer gedwongen 

arbeid of kinderarbeid. Gedwongen arbeid is alle arbeid of dienstverlening die niet 

vrijwillig wordt uitgevoerd en die wordt afgedwongen bij een individu onder dreiging van 

straf of boete zoals gedefinieerd door de ILO conventies. Onder kinderarbeid wordt 

verstaan dat personen geen werknemer mogen zijn als zij nog geen 14 jaar oud zijn, zoals 

gedefinieerd door de ILO Fundamental Human Rights Conventions. 

 
6. Bedrijven met producten of activiteiten die illegaal zijn in desbetreffende landen onder 

de geldende wet- en regelgeving of onder internationale conventies en overeenkomsten.  

 
 


