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Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. d.d. 1 oktober 2021
en maakt integraal onderdeel uit van het prospectus.
Daar waar de tekst in het prospectus strijdig is met de tekst van dit addendum, prevaleert de tekst uit dit
addendum.
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I.

Wijziging in Hoofdstuk 1: “Definities”

Ingangsdatum wijziging: 1 januari 2022
Wijziging Hoofdstuk 1, “Definities”.
Op pagina 7 wordt de definitie “Taxonomieverordening” toegevoegd:
Taxonomieverordening
Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de
totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening
(EU) 2019/2088
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II. Wijziging in Hoofdstuk 4: “Duurzaamheidsbeleid en Beleggingsuniversum”
Ingangsdatum wijziging: 1 januari 2022
Wijziging Hoofdstuk 4, Duurzaamheidsbeleid en Beleggingsuniversum, onder “Duurzaamheidsbeleid”.
Aan de tekst op pagina 10 onder Duurzaamheidsbeleid worden zeven additionele alinea’s toegevoegd over het
klimaatbeleid van ASN Impact Investors en over de Taxonomieverordening. De tekst onder Duurzaamheidsbeleid
zal voortaan luiden als volgt:

Duurzaamheidsbeleid
ASN Impact Investors heeft een zeer zorgvuldig beleggingsproces ontwikkeld dat is gericht op het bijdragen aan
positieve effecten op de maatschappij en het milieu en het vermijden van negatieve gevolgen van de
beleggingen. De Fondsen beleggen in verschillende vermogenscategorieën en hebben mede daardoor ieder
afzonderlijk specifieke Duurzame beleggingsdoelstellingen en rendementsdoelstellingen (zie Hoofdstuk 16
"Supplementen").
Uitgangspunt voor het beleggingsproces is het duurzaamheidsbeleid van ASN Impact Investors dat ervoor zorgt
dat door de Fondsen enkel belegd wordt in economische activiteiten die geen ernstige nadelige gevolgen
hebben voor mens en milieu, en praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. Dit beleid richt zich op een
brede selectie van duurzaamheidsfactoren, en met name de drie pijlers: mensenrechten, klimaat, en biodiversiteit.
Daarnaast houdt ASN Impact Investors specifiek rekening met de risico’s die voort kunnen komen uit niet
duurzame ontwikkeling die (mogelijk) het rendement op beleggingen wezenlijk negatief kunnen beïnvloeden.
Bijvoorbeeld doordat de aarde verder opwarmt, zal het klimaat veranderen en er op sommige plekken gedurende
bepaalde periodes minder neerslag vallen. Hierdoor zouden oogsten kunnen mislukken of productiebedrijven
(tijdelijk) niet overal kunnen produceren. Dit zou het rendement op beleggingen kunnen schaden. In Hoofdstuk
14 "Risicofactoren en risicobeheer" wordt nader toegelicht hoe ASN Impact Investors deze categorie risico’s
beheerst.
Het duurzaamheidsbeleid vormt de basis voor het samenstellen van het Beleggingsuniversum. Het
Beleggingsuniversum is de lijst van ondernemingen, overheden, MFI's, projecten, instellingen en overige
beleggingen waaruit de beleggingen voor de Fondsen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. worden gekozen. In
aanmerking voor opname in het Beleggingsuniversum komen ondernemingen, overheden, MFI's, projecten,
instellingen en overige beleggingen die bijdragen aan het behalen van de Duurzame beleggingsdoelstellingen
van de Fondsen en die voldoen aan de ASN Duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in de beleidsdocumenten
van ASN Impact Investors. De gedetailleerde uitwerking van de ASN Duurzaamheidscriteria staat in de
“Handleiding ASN Beleggingsfondsen Duurzaamheidscriteria”. Deze handleiding en de verschillende
beleidsdocumenten, zoals het klimaatbeleid, zijn te vinden op www.asnimpactinvestors.com/duurzame keuzes.
In het klimaatbeleid van ASN Impact Investors worden de ASN Duurzaamheidscriteria voor de pijler klimaat, de
klimaatcriteria, beschreven. Waar een Fonds de minimalisatie van CO2 uitstoot als Duurzame
beleggingsdoelstelling heeft, gebruikt ASN Impact Investors de klimaatcriteria in het duurzaamheidsonderzoek
naar ondernemingen en landen en selecteert op basis daarvan beleggingen voor het Beleggingsuniversum die
bijdragen aan de milieudoelstellingen mitigatie van klimaatverandering en adaptatie van klimaatverandering.
Activiteiten die direct en indirect veel broeikasgassen uitstoten en daarmee sterk bijdragen aan
klimaatverandering worden uitgesloten van het Beleggingsuniversum.
Activiteiten in het kader van mitigatie
Mitigatie is het voorkomen dat de temperatuurstijging blijft toenemen om zo het klimaatprobleem te beperken.
Afremming van de temperatuurstijging vergroot immers de mogelijkheden van adaptatie en kan misschien
gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. In het kader van mitigatie selecteert ASN Impact Investors
activiteiten die bijdragen aan het bereiken van een klimaatneutrale samenleving. ASN Impact Investors selecteert
in de eerste plaats investeringen die relatief weinig bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast
worden energiebesparende technieken zoals ledverlichting, warmte-isolatie, warmtepompen en warmtekoudeopslag geselecteerd. Duurzame-energieopwekking levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen
van de uitstoot van broeikasgassen. Verschillende vormen van duurzame-energieopwekking komen voor
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investering in aanmerking, zoals zonne-energie, windenergie, aardwarmte, warmtepompen, waterkracht en
getijdenenergie.
Activiteiten in kader van adaptatie
Adaptatie is het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte, wateroverlast en verlies
van biodiversiteit. Het wordt steeds belangrijker een bijdrage te leveren aan adaptatie. Dat geldt vooral in
gebieden waar de klimaatgevolgen extra hevig zijn, zoals laaggelegen gebieden en regio’s die nu al droog zijn. In
het kader van adaptatie zoekt ASN Impact Investors naar activiteiten die de negatieve gevolgen van het
broeikaseffect opvangen. Dit zijn beleggingen in bijvoorbeeld waterbeheer, armoedebestrijding en activiteiten
gericht op het behoud en de uitbreiding van bosarealen. Een beperking is dat er nog weinig mogelijkheden zijn
om adaptatie te financieren.
Taxonomieverordening
De technische screeningcriteria tot aanvulling van de Taxonomieverordening voor ecologisch duurzame
economische activiteiten zijn met betrekking tot de milieudoelstellingen van mitigatie van klimaatverandering en
aanpassing aan klimaatverandering zijn met ingang van 1 januari 2022 van toepassing. De technische
screeningcriteria voor de andere vier milieudoelstellingen zoals beschreven in de Taxonomieverordening zijn nog
niet ontwikkeld. Deze gedetailleerde criteria vereisen de beschikbaarheid van meerdere, specifieke datapunten
met betrekking tot elke investering. Op dit moment zijn er onvoldoende betrouwbare, tijdige en verifieerbare
gegevens beschikbaar om investeringen met behulp van de technische screeningcriteria te kunnen beoordelen.
Daarnaast zijn de Regulatory Technical Standards (RTS) onder de SFDR die de methodologie voor de berekening
van het aandeel van ecologisch duurzame beleggingen definiëren en de templates voor deze disclosures nog niet
van kracht. Op dit moment is het niet mogelijk om gestandaardiseerde en vergelijkbare informatie te verstrekken
over het aandeel ecologisch duurzame beleggingen volgens de EU-taxonomie.
Hoewel er beleggingen zijn in de Fondsen die zich bezighouden met economische activiteiten die bijdragen aan
een milieudoelstelling en die in aanmerking kunnen komen voor toetsing aan de technische screeningcriteria, is
het momenteel niet mogelijk om een beschrijving te geven van (a) de mate waarin de beleggingen van een Fonds
plaatsvinden in economische activiteiten die kwalificeren als ecologisch duurzaam en in overeenstemming zijn
met de Taxonomieverordening; (b) het aandeel, als percentage van de portefeuille van een Fonds, van
beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de
Taxonomieverordening; of (c) het aandeel, als percentage van de portefeuilles van het Fonds, van faciliterende en
transitieactiviteiten (zoals beschreven in de Taxonomieverordening).
ASN Impact Investors houdt deze situatie actief in de gaten en waar voldoende betrouwbare, tijdige en
verifieerbare gegevens over de beleggingen van de Fondsen beschikbaar komen, zullen de hierboven genoemde
beschrijvingen worden verstrekt en zal dit Prospectus worden bijgewerkt.
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