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Duurzaamheid
Ter uitvoering van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector EU 2019/2088 (de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, verder
afgekort tot ‘SFDR’) wordt in het Prospectus d.d. 1 april 2021 vanaf pagina 19 en verder ingegaan
op de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid, ecologische en/of sociale
kenmerken van DD Alternative Fund en ongunstige effecten van de beleggingen op
duurzaamheidsfactoren.
1. Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid (Prospectus pagina 19)

Toevoeging als laatste alinea onder deze paragraaf
Duurzaamheidsrisico’s kunnen ertoe leiden dat het rendement van DD Alternative Fund lager
wordt. DD Alternative Fund is een wereldwijd aandelenfonds dat belegt in alternatieve
beleggingscategorieën, waaronder in het bijzonder ondernemingen die beleggen in vastgoed en
infrastructuur. Door deze diversiteit aan aandelen binnen het Fonds is er ook een grote diversiteit
aan duurzaamheidsrisico’s. Het meest relevante duurzaamheidsrisico is het transitierisico naar
klimaatneutrale activa. In het beleggingsproces zijn duurzaamheidrisico’s geïntegreerd door
middel van de analyse van een groot aantal kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren op het
gebied van duurzaamheid en zo worden de duurzaamheidsrisico’s vastgesteld. Indien de
duurzaamheidsrisico’s te hoog worden ingeschat zal niet worden belegd in het betreffende
aandeel. Hiermee maken duurzaamheidsrisico’s onderdeel uit van de beleggingsbeslissingen en
het monitoren van de beleggingen; om deze duurzaamheidsrisico’s te beperken vindt een selectie
aan de poort plaats en wordt de beleggingsportefeuille actief gemonitord.
2. Ecologische en/of sociale kenmerken (Prospectus pagina 19 en verder)

Toevoeging als laatste alinea onder deze paragraaf
In de taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852) is via artikel 17 het beginsel ‘geen
significante schade berokkenen’ (het zogenoemde ‘Do Not Significant Harm’) opgenomen voor
beleggingen in economische activiteiten die uit hoofde van de taxonomieverordening als
ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt (zogenoemd ‘Taxonomy-aligned’). Dit ‘geen
significante schade’-beginsel is alleen van toepassing op de beleggingen die ten grondslag liggen
aan het financiële product en die rekening houden met de Europese Unie (EU)-criteria voor
ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoewel er beleggingen in de portefeuille kunnen
zijn opgenomen die bijdragen aan een milieudoelstelling, is het niet de intentie van
DoubleDividend Management om beleggingen te selecteren die Taxonomy-aligned zijn en
DoubleDividend Management is momenteel niet in staat om te beoordelen of die beleggingen
rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
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