Addendum
bij het Prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

Dit document is een addendum bij het prospectus van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. d.d. 15 november 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.
Betreft:
Wijziging in Hoofdstuk 15: “Supplement”....................................................................................................................................................... 2

Den Haag, 4 februari 2022

Addendum - 1

I.

Wijziging in Hoofdstuk 15: “Supplement”

Ingangsdatum wijziging: 5 maart 2022
Wijziging Hoofdstuk 15, “Supplement”.
1.

Op pagina 43 wordt de laatste alinea onder “Vermogenstitels” aangepast zodat het fonds ook kan beleggen
in groene obligaties die zijn gedenomineerd in een andere valuta dan de EUR.
De laatste alinea onder “Vermogenstitels” wordt vervangen door de volgende tekst:
Het fondsvermogen dat (nog) niet is belegd in participaties in onderhandse leningen of in instellingen voor
collectieve belegging, wordt liquide aangehouden op bankrekeningen bij door ASN Impact Investors
goedgekeurde financiële instellingen of in cashequivalenten (dit zijn verhandelbare beleggingsinstrumenten
die een hoge mate van liquiditeit hebben). Alternatief kan ook via geldmarktfondsen in kortlopende
geldmarktinstrumenten worden belegd. Om het kredietrisico op financiële instellingen te beperken kan de
het Fonds zijn liquide middelen daarnaast beleggen in groene obligaties die positief bijdragen aan
biodiversiteit en/of klimaat én die ASN Impact Investors heeft goedgekeurd op basis van de ASN
Duurzaamheidscriteria. Deze obligaties moeten zijn toegelaten tot gereglementeerde markten in de EU of
goed functionerende gereglementeerde effectenbeurzen buiten de EU. Daarnaast kan het Fonds aanwezige
liquide middelen ook beleggen in (certificaten van) aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die
positief bijdragen aan biodiversiteit én die ASN Impact Investors heeft goedgekeurd op basis van de ASN
Duurzaamheidscriteria.

2.

Op pagina 44 wordt de verwijzing naar leningparticipaties en deelnemingen in instellingen voor collectieve
beleggingen uit de beleggingsrestrictie “Maximumpercentage vreemde valuta” verwijderd. Daarmee wordt
deze restrictie van toepassing is op de gehele portefeuille van het fonds.
De tekst onder “Maximumpercentage vreemde valuta” wordt vervangen door de volgende tekst:
Maximaal 10% van het fondsvermogen mag belegd worden in vermogenstitels die luiden in een andere
valuta dan de zogenoemde A-class valuta's (EUR, USD, GBP en CHF). Per vreemde valuta (exclusief A-class
valuta's) geldt hierbij een maximum van 7,5% van het fondsvermogen.
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