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1. ALGEMEEN 

Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest 

Beleggingsfondsen N.V. d.d. 1 juni 2017 (het “Prospectus”) en maakt hiervan integraal onderdeel uit. 

Begrippen met een hoofdletter die in dit Supplement niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die 

daaraan in het Prospectus d.d. 1 juni 2017 (het “Prospectus”) wordt toegekend. Voor zover in dit 

Supplement wordt afgeweken van het Prospectus, prevaleert dit Supplement. 

Dit Supplement treedt in werking op 10 maart 2021. Voorzover de Beheerder redelijkerwijs bekend is 

dan wel kan zijn, is de informatie zoals weergegeven in dit Supplement volledig en juist op de datum 

waarop dit Supplement is vastgesteld. De in dit Supplement beschreven informatie is niet doorgevoerd 

in het gepubliceerde Prospectus. De informatie zal per de eerst volgende herziening van het Prospectus 

worden verwerkt. Tot dat moment moet dit Supplement in samenhang met het huidige Prospectus 

worden gelezen.   

Op het Prospectus en dit Supplement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. INVOEGING DUURZAAMHEIDSPARAGRAAF 

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) zijn beheerders van 

beleggingsinstellingen verplicht om informatie te verschaffen over het duurzaamheidsbeleid in onder 

andere het prospectus van de door hen beheerde beleggingsinstellingen. In dit kader worden de 

volgende paragrafen aan het Prospectus toegevoegd: 

• Onder paragraaf 2 DEFINITIES: 

“SFDR”: VERORDENING (EU) 2019/2088 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 

november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de 

financiëledienstensector; 

• Onder paragraaf 4 BELEGGINGSBELEID 

4.7 Duurzaamheid 

De onderliggende beleggingen van dit product houden geen rekening met de EU-criteria voor 

ecologische economische activiteiten. De Subfondsen promoten niet actief ecologische of 

sociale kenmerken en hebben geen duurzame beleggingen tot doel als bedoeld in de SFDR. 

• Onder paragraaf 9 RISICO’S 

9.5 Duurzaamheidsrisico’s 

De Subfondsen promoten niet actief ecologische of sociale kenmerken en hebben geen 

duurzame beleggingen tot doel als bedoeld in de SFDR. De Subfondsen staan echter wel bloot 

aan duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s zijn risico’s op ecologisch, sociaal of 

governancegebied. De volgende duurzaamheidsrisico’s worden onderkend:  

Krediet risico’s 
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De waarde van leningen welke worden verstrekt aan een onderneming welke wordt geraakt 

door politieke besluiten op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld maatregelen om CO2 

uitstoot te beperken, kan negatief worden beïnvloed.  

Marktrisico’s 

De waarde van ondernemingen welke niet laten zien dat zij een positief beleid hebben op het 

gebied van duurzaamheid kan worden geraakt door omslaand marktsentiment jegens 

dergelijke ondernemingen. Tevens kan de waarde van ondernemingen die worden geraakt 

door politieke besluiten op het gebied van duurzaamheid negatief worden beïnvloed.  

Liquiditeitsrisico’s 

Rampen als gevolg van klimaatverandering kunnen er toe leiden dat rekeninghouders van 

kredietinstellingen waarin wordt belegd massaal hun geld opnemen. Onder dergelijke 

omstandigheden kunnen kredietinstellingen worden gedwongen bezittingen te verkopen 

tegen een te lage waarde. 

Operationele risico’s 

Rampen als gevolg van klimaatverandering kunnen invloed hebben op het resultaat van 

ondernemingen welke door deze rampen worden geraakt. 

Risico’s op het gebied van verzekeringen 

Verzekeraars kunnen zich geconfronteerd zien met een toename van het aantal claims als 

gevolg van klimaatveranderingen met als gevolg een negatieve waardeontwikkeling van het 

verzekeringsbedrijf. Anderzijds kunnen ondernemingen zich geconfronteerd zien met hogere 

premies en zelfs onverzekerbaarheid van risico’s met als gevolge een negatieve 

waardeontwikkeling van de onderneming.  

Strategische risico’s 

Bepaalde ondernemingsactiviteiten zullen in de toekomst waarschijnlijk geen bestaansrecht 

meer hebben als gevolg van wijzigende regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Ook van 

deze activiteiten afgeleid ondernemingsactiviteiten, zoals het verstrekken van leningen aan 

deze ondernemingen, kunnen worden geraakt.  

Reputatieschade 

Ondernemingen kunnen worden door reputatieschade als gevolg van slecht beleid op het 

gebied van duurzaamheid waardoor het publiek de producten gedurende een korte of langere 

periode mijdt. 

Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid van de Subfondsen wordt niet geacht in bijzondere mate bloot te staan aan 

duurzaamheidsrisico’s ten opzichte van andere risico’s waaraan de beleggingen blootstaan. Beleggers 

worden er op gewezen dat het eenvoudig is om met een redelijke mate van zekerheid 

duurzaamheidsrisico’s en de waarschijnlijke effecten daarvan op de beleggingen in te schatten. Het 
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beleggingsbeleid van de Subfondsen houdt daarom geen rekening met de Europese criteria voor 

duurzaam beleggen als bedoeld in de SFDR.  


