
Væsentlig investorinformation.

Dette dokument indeholder væsentlig investorinformation om denne alternative investeringsfond. Dokumentet er ikke 
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå den alternative 
investeringsfonds opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i den alternative investeringsfonds. 
De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Triodos Energy Transition Europe Fund, en afdeling af Triodos Impact Strategies II NV 
Klasse: “R-CAP” - ISIN: NL0013908684. 
Den alternative investeringsfond er af den åbne type (open-ended) med variabel kapital under forvaltning af Triodos 
Investment Management BV.

Mål og investeringspolitik.
Investeringsmål
Triodos Energy Transition Europe Fund investerer i 
unoterede værdipapirer og investeringsinstrumenter i små 
og mellemstore producenter af vedvarende energi i Europa. 
Afdelingens formål er at skabe stabil kapitalvækst på 
langt sigt.

Investeringspolitik
De vigtigste sektorer, som afdelingen investerer i, er energi 
baseret på sol, vind, biomasse og vandkraft. Den alternative 
investeringsfond investerer primært i projekter, der er i 
byggefasen eller den operationelle fase, men den kan også 
investere en begrænset andel af sine nettoaktiver i 
projekter i projekteringsfasen. De lande, der bliver 
investeret i, er fortrinsvis Nederlandene, Belgien, Tyskland, 
Spanien, Frankrig, Storbritannien og Skandinavien. Fonden 
må investere i ikke-europæiske lande i et begrænset 
omfang. Afdelingen investerer primært i form af aktier og 

efterstillede lån i euro. Triodos Energy Transition Europe 
Fund kan indskyde fremmedkapital indtil maksimalt 20 % 
af kapitalen. Sektoren for vedvarende energi er ikke egnet til 
kapitalvækst på kort sigt. Investeringerne i form af aktier og 
efterstillede lån har en lang løbetid.

Andre oplysninger
• Triodos Energy Transition Europe Fund udbetaler ikke 

noget udbytte. Udbytte bliver geninvesteret.
• Den alternative investeringsfond er af den åbne type 

(open-ended), og dens aktier kan tegnes og tilbydes 
indløst på ugentlig basis. Aktier i en klasse kan ikke 
konverteres til aktier i en anden.

• Porteføljetransaktionsomkostninger betales af 
afdelingens aktiver.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for 
investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden 
for fem år.

Risiko/afkast-profil.
Lavere risiko Højere risiko

Typisk lavere afkast Typisk højere afkast

Indikatoren for risiko og afkast er baseret på afdelingens 
volatilitet. Historiske data, således som de anvendes til 
beregningen af denne indikator, giver ikke et pålideligt 
billede af den fremtidige risikoprofil.
Der er ingen garanti for, at den viste risiko- og 
afkastkategori forbliver uændret. Kategorien kan ændre sig. 
Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri 
investering. Vi har klassificeret produktet som 3 ud af 7, 
hvilket er lavrisiko. Dette bedømmer riskoen for fremtidige 
tab til at være lav. Den faktiske risiko kan variere væsentligt, 
og du kan miste en del af eller hele din investering.
Følgende risici er af essentiel betydning for denne afdeling 
og afspejles ikke tilstrækkeligt af indikatoren:

• Markedsrisiko og risiko med hensyn til reguleringer. 
Værdien af afdelingens investeringer påvirkes kraftigt på 
den ene side af den globale udvikling inden for 
energipriserne og på den anden side af den europæiske og 
de nationale myndigheders politik med hensyn til 
sektoren for vedvarende energi. Ændringer af tilskud og 
andre stimulerende forholdsregler kan føre til ændringer 
af vurderingen af investeringerne.

• Salgbarhedsrisiko. Der kan opstå situationer, hvor 
afdelingen bliver nødt til at afstå fra at købe eller udstede 
andele i en kortere eller længere periode. Dette kan 
medføre, at andele i afdelingen i denne periode hverken 
kan sælges eller købes.

• Projektrisiko. Mængden af den producerede elektricitet 
afhænger af de tekniske præstationer af anlæggene, for 
eksempel vindturbiner eller solpaneler, og derudover af 
ukontrollable faktorer, såsom vindhastighed, regn og 
solskin. Endvidere investerer afdelingen ofte i nyere 
virksomheder, der sommetider er oprettet specielt med 
henblik på et bestemt projekt, og som ikke har nogen 
dokumenteret erfaring eller track record. Vurderingen af 
afdelingens investeringer kan påvirkes som følge af disse 
faktorers variationer.

• Vurderingsrisiko. Afdelingen investerer udelukkende i 
ikke-børsnoterede virksomheder. Det kan derfor være 
vanskeligt at fastslå den aktuelle markedspris. Hertil 
anvender afdelingen en gennemskuelig 
beregningsmetode. Fordi der i beregningen gøres brug af 
variable markedsdata, såsom den aktuelle rentesats, 
aktuelle energipriser og (forventet) inflation, eller af tal fra 
tilsvarende virksomheder, kan værdien af investeringerne i 
afdelingen også ændre sig.

• Finansieringsrisiko: Afdelingen kan finansiere sig selv via 
lån. Lån indebærer renteomkostninger, hvilket kan påvirke 
indtægter og kursgevinsten genereret af afdelingens 
midler. Forpligtelsen til at betale renter og tilbagebetaling 
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af lånet kan medføre likviditetsrisici. Dette kan medføre, 
at andele i afdelingen ikke kan sælges på en ønsket dato 
og/eller at vurderingen af afdelingens investeringer 
påvirkes som følge heraf.

For en komplet oversigt over denne afdelings risici henvises 
der til afsnittet om risikofaktorer i prospektet.

Omkostninger.
Der er omkostninger forbundet med afdelingens drift, herunder udgifter til markedsføring og distribution. De omkostninger, 
investorerne betaler, anvendes til at afholde afdelingens løbende omkostninger. Disse omkostninger begrænser 
investeringens potentielle værditilvækst.

Engangsomkostninger før eller efter investering %
Indtrædelsesomkostninger 5,00
Udtrædelsesomkostninger 1,50
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan  
fratrækkes, før midlerne investeres henholdsvis før 
investeringsprovenuet udbetales.

Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af  
et år

%

Løbende omkostninger 2,98

Omkostninger afholdt af afdelingen under 
særlige omstændigheder

%

Resultatbetinget honorar ikke relevant

Afdelingen beregner ikke noget indtrædelsesgebyr, 
udelukkende et udtrædelsesgebyr på 0,50%. Din finansielle 
rådgiver og distributør kan tilsammen beregne 
indtrædelsesgebyrer på maksimalt 5% samt 
udtrædelsesgebyrer på maksimalt 1%. I nogle tilfælde 
betales der eventuelt mindre. Du kan få oplysninger herom 
af din finansielle rådgiver eller distributør.

De løbende gebyrer er baseret på udgifterne for året, der 
sluttede 31 december 2020. Dette beløb kan variere fra år 
til år.

For yderligere informationer om omkostninger og gebyrer 
henvises der til de relevante sider i afdelingens prospekt. 
Dette finder du på adressen www.triodos-im.com.

Tidligere resultater.
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Valuta: EUR
Ikrafttrædelsesdato: 2. december 2019
Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtiden. 

De løbende omkostninger er inkluderet i beregningen af 
tidligere resultater. Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrerne 
er ekskluderet. Det historiske afkast (til og med 2018) er 
opnået af Triodos SICAV II - Triodos Renewables Europe 
Fund. Afdelingen er oprettet den 2. december 2019 som 
følge af en omstrukturering af Triodos SICAV II - Triodos 
Renewables Europe Fund, som efterfølgende er blevet 
likvideret. Investeringsporteføljen fortsættes af afdelingen, 
og investeringsmålene, risikoprofilen og omkostningerne er 
ikke ændret væsentligt.

Praktiske oplysninger.
• Triodos Impact Strategies II NV er en alternativ investeringsfond, der er hjemmehørende i Nederlandene. 

Triodos Energy Transition Europe Fund er en afdeling af den alternative investeringsfond.
• Dette dokument indeholder en beskrivelse af Triodos Energy Transition Europe Fund.
• Triodos Energy Transition Europe Fund forvaltes af Triodos Investment Management BV.
• BNP Paribas Securities Services S.C.A. fungerer som depositar for Triodos Energy Transition Europe Fund.
• Prospekt på engelsk samt hel- og halvårsrapporter for den alternative investeringsfond kan hentes gratis fra adressen 

www.triodos-im.com. Her kan du også finde andre oplysninger om afdelingen, herunder de seneste aktiekurser.
• Skattelovgivningen i det enkelte medlemsland kan få indvirkning på investorens personlige skattemæssige stilling.
• Aktiver og passiver fra hver af de forskellige afdelinger af Triodos Impact Strategies II NV, som er en paraplyfond, er adskilt 

ved lov. Afdelingen tilbyder andre aktiekategorier. Oplysninger om disse aktiekategorier fremgår af prospektet.
• Triodos Investment Management BV drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, 

unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i investeringsinstituttets den alternative 
investeringsfonds prospekt.

Triodos Investment Management BV er godkendt i Nederlandene og reguleres af det nederlandske finanstilsyn. 
Afdelingen henhører under forvalterens tilladelse, der er registreret hos det nederlandske finanstilsyn.

Denne væsentlige investorinformation er korrekt pr. 19. februar 2021.
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