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Prospectuswijziging

De directies van de Vennootschappen, respectievelijk de beheerder van de Fondsen Robeco Institutional Asset Management B.V. (“RIAM”), maken hierbij bekend 
dat de prospectussen van de Vennootschappen en de Fondsen zullen worden gewijzigd met ingang van 23 september 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 duurzaamheidsrisicoprofiel is verduidelijkt en uitgebreid; 
 • de bijlage ‘Informatieverstrekking Duurzaamheid’ met gedetailleerde informatie over SFDR voor elk fonds dat is geclassificeerd als artikel 8 of 9 onder 

SFDR is verduidelijkt en uitgebreid;
- in het Beleggingsbeleid is opgenomen dat de Manager ‘reverse repurchase’ transacties mag uitvoeren om het tegenpartijrisico te beperken; 
- het hoofdstuk inzake uitgifte en inname van aandelen danwel participaties is herschreven met onder andere een toelichting op het gebruik van swing pricing;
- de paragraaf ‘tijdelijke opschorting van de bepaling van de intrinsieke waarde’ is ter verduidelijking toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Waardering en bepaling 

van het resultaat’.

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 prospectus van Robeco Umbrella Fund I N.V. zal vanaf 30 september 2022 beschikbaar zijn en de prospectussen van de overige Vennootschappen 
en van de Fondsen zullen vanaf 23 september 2022 beschikbaar zijn via www.robeco.com/riam. 
Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen liggen voor aandeelhouders, participanten en anderen die daartoe 
gerechtigd zijn ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar onder meer ten kantore van de Vennootschappen en van RIAM (beide Weena 850, 3014 DA Rotterdam) 
en via www.robeco.com/riam.
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