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Prospectuswijziging

De directies van de Vennootschappen, respectievelijk de beheerder Robeco Institutional Asset Management B.V. (“RIAM”) van de Fondsen, maken hierbij bekend 
dat de prospectussen van de Vennootschappen en de Fondsen zullen worden gewijzigd met ingang van 1 januari 2022. De belangrijkste wijzigingen zijn de 
volgende:
- toegevoegde informatie met betrekking tot het duurzaamheidsprofiel van de Vennootschappen en Fondsen zoals voorgeschreven in de EU verordening 

inzake Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). Dit komt voornamelijk terug in de volgende onderdelen:
• het risicoprofiel van de belegger is verduidelijkt met het oog op SFDR;
• het duurzaamheidsrisicoprofiel is toegevoegd; 
• de bijlage ‘Duurzaam beleggen’ is vervangen door een nieuwe bijlage ‘Informatieverstrekking Duurzaamheid’ met gedetailleerde informatie over SFDR 

voor elk fonds dat is geclassificeerd als artikel 8 of 9 onder SFDR;
- wijziging juridische entiteit van de service provider J.P. Morgan;
- toevoeging paragraaf ‘Belasting Rapportage’ met een overzicht van de fiscale rapportageregimes die van toepassing kunnen zijn op de Vennootschappen en 

de Fondsen;
- voor de Vennootschappen die kwalificeren als ‘aandelenfondsen’ onder de Duitse wet op de beleggingsbelasting zijn er aanvullende beleggingsbeperkingen 

opgenomen;
- de Voorwaarden voor Beheer en Bewaring van de Fondsen zijn gewijzigd om het elektronisch bijwonen van, en het elektronisch stemmen op de vergadering 

van Participanten mogelijk te maken.
De bovenstaande aanpassingen leiden niet tot een vermindering van rechten van aandeelhouders en participanten en zijn onder voorbehoud van geen bezwaar 
van de Autoriteit Financiële Markten.
De gewijzigde prospectussen zullen vanaf 1 januari 2022 beschikbaar zijn via www.robeco.com/riam. 
De prospectussen, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen liggen voor aandeelhouders, participanten en anderen die daartoe 
gerechtigd zijn ter inzage en zijn onder meer kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschappen en van RIAM (beide Weena 850, 3014 DA Rotterdam) 
en via www.robeco.com/riam.
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