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Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het bevat geen marketingmateriaal. De verstrekte 

informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in 
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EVLI GREEN CORPORATE BOND FUND 
Groei-eenheid, unit serie IB (ISIN: FI4000441464) 

Dit fonds wordt beheerd door Evli Fund Management Company Ltd, dat deel uitmaakt van de Evli Group. 

 

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID 
Het fonds zal voornamelijk beleggen in in euro luidende obligaties die 
zijn uitgegeven door Europese bedrijven en banken. Het 
beleggingsbeleid van het fonds is in overeenstemming met het beleid 
van Evli voor verantwoorde investeringen. Naast bedrijven die 
controversiële wapens en tabak produceren, sluit het fonds die 
bedrijven van zijn beleggingen uit die alcohol, gokken, entertainment 
voor volwassenen, wapens en fossiele brandstoffen (mijnbouw en 
winning) produceren. Het doel is om te investeren in activa die, op 
basis van een duurzaamheidsanalyse, naar verwachting een 
positieve impact zullen hebben op het milieu of de samenleving of op 
het behalen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 
Dergelijke activa omvatten bijvoorbeeld groene obligaties. Er wordt 
belegd in obligaties met zowel een hogere (investment grade) als een 
lagere (high yield) kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid van de 
beleggingen is gemiddeld minimaal BBB- of een classificatie met een 
overeenkomstig risiconiveau. Bovendien mag maximaal 40% van het 
fondsvermogen worden belegd in beleggingen zonder officiële 
kredietrating. Het kredietrisico dat voortvloeit uit individuele 
emittenten wordt verminderd door de beleggingen te spreiden over 
tientallen verschillende emittenten. De gemiddelde 
terugbetalingstermijn (looptijd) van de vastrentende beleggingen van 
het fonds is doorgaans 3-7 jaar. Variaties in de prijsstelling van het 
kredietrisico of het algemene rentepeil hebben meer invloed op de 
prestaties van het fonds dan bij geldmarktfondsen het geval is. Het 
fonds kan zijn activa ook beleggen in derivatencontracten, zowel voor 
afdekkingsdoeleinden als binnen de beleggingsstrategie van het 
fonds. Het fonds dekt het valutarisico af dat samenhangt met niet in 
euro luidende beleggingen op het moment dat de beleggingen 

worden gedaan. De benchmark van het fondsrendement is de 
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped 
Index. 
 
De doelstelling van het fonds is om het rendement van de referentie-
index te overtreffen. De beleggingsstijl van het fonds is actief en het 
fonds volgt de referentie-index niet bij zijn beleggingsactiviteiten. De 
prestatie van het fonds kan afwijken van de prestatie van de 
referentie-index als gevolg van actief portefeuillebeheer en de duur 
van de beleggingsinstrumenten kan +/- 3 jaar afwijken van de 
referentie-index. De basisvaluta van het fonds is de euro. Het 
rendement op de beleggingen van het fonds wordt herbelegd. 
Fondsdeelbewijzen kunnen op elke Finse bankwerkdag worden 
ingetekend en ingewisseld, met uitzondering van die bankwerkdagen 
waarop de intrinsieke waarde van het fonds of zijn beleggingen niet 
kan worden bepaald vanwege buitenlandse feestdagen of 
feestdagen. De verhandeling van fondsdeelbewijzen is evenmin 
mogelijk als de beheermaatschappij de berekening van de netto-
inventariswaarde van de fondsdeelbewijzen tijdelijk heeft opgeschort 
vanwege uitzonderlijk onstabiele of onvoorspelbare 
marktomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden of een andere 
belangrijke reden. Een lijst van dagen waarop de verhandeling van 
fondsdeelbewijzen niet mogelijk is, is beschikbaar op de 
beheermaatschappij en de website van de beheermaatschappij. 
Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die 
van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. Aanvullende 
informatie over fondsbeleggingen is beschikbaar in het officiële 
fondsprospectus en op het adres www.evli.com/funds.  

 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIL

 
 
 
 

 

Het risico-opbrengstprofiel beschrijft de variatie in de prestatie van de 

intrinsieke waarde van het fondsdeelbewijs over de afgelopen 5 jaar. 

Het risico-opbrengstprofiel en de risicocategorie van het fonds kunnen 

veranderen. Zelfs de laagste categorie (1) in de risico-

opbrengstindicator is niet geheel risicoloos. Historische gegevens 

kunnen niet worden gebruikt om de toekomstige prestaties van het 

risico-opbrengstprofiel en de risicocategorie van het fonds te 

voorspellen. 

 
Het risiconiveau van de fondsen wordt bepaald op een schaal van 1 

tot 7, waarbij 1 een laag risico en 7 een hoog risico betekent. De 

huidige risicocategorie van het fonds is 3. Dit betekent dat de 

prestaties van het fonds aan een gemiddeld risico onderhevig zijn. 

 
Alle activa van het fonds zullen voornamelijk worden belegd in in euro 

luidende rentedragende beleggingen waarvan de emittenten of 

verzekeraars Europese bedrijven, banken en andere entiteiten zijn. 

Variaties in het rentepeil zijn van invloed op het rendement van de 

vastrentende markten. Dit renterisico wordt gemeten op basis van de 

gewijzigde duration. Bovendien beïnvloedt het kredietrisico, d.w.z. de 

onzekerheid over het terugbetalingsvermogen van een belegging, met 

name het rendement van beleggingen in bedrijfsobligaties. 

Kredietrisico wordt weergegeven als variaties in de prijs van een 

vastrentende belegging wanneer de kredietwaardigheid van een 

emittent verandert of wanneer de algemene kredietrisicopremies 

veranderen. De rendementsverwachting en het risico van fondsen die 

beleggen in bedrijfsobligaties zijn doorgaans hoger dan de 

rendementsverwachting en het risico van fondsen die uitsluitend in 

staatsobligaties beleggen. 

Het algemene risico van het fonds wordt ook beïnvloed door de 

volgende risicofactoren, die niet noodzakelijkerwijs volledig worden 

aangepakt door het risicoprofiel van het fonds: 

 
– Liquiditeitsrisico: het risico dat een financieel instrument niet 

binnen de geplande tijd of tegen de gewenste prijs kan worden 

gekocht of verkocht. 

– Kredietrisico: de onzekerheid over het vermogen van de 
obligatieuitgever om terug te betalen. 

– Derivatenrisico: het gebruik van derivaten om extra rendement te 

behalen, kan het risico en de rendementsverwachting van het 

fonds verhogen. Het gebruik van derivaten voor 

afdekkingsdoeleinden of voor risicobeheer kan de risico- en 

rendementsverwachtingen verminderen. Het gebruik van derivaten 

kan het tegenpartijrisico en het operationele risico verhogen. 

Lager risico 
Hoger risico 

  

Typisch lagere beloning Typisch hogere beloning 
 

7 1 2 6 4 3 5 
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KOSTEN VOOR DIT FONDS 
 
De kosten die de belegger betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en 

distributiekosten. Deze kosten verlagen het potentiële rendement op uw investering. 

 
Instap- en uitstapvergoedingen van fondsdeelbewijzen 
Abonnementskosten    0.00% 
Uitstapkosten      0.00% 

 
 
Legesrechten voor het fonds gedurende het jaar 
Lopende kosten     0.40% 

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximale bedragen 
die kunnen worden aangerekend als kosten van de investering in 
combinatie met de inschrijving en terugkoop. Noch de 
fondsbeheerder, noch het fonds rekent een inschrijvingsvergoeding 
aan, maar de distributeur van de deelbewijzen van het fonds mag, in 
overeenstemming met hun prijslijst, tot 3% van het belegde kapitaal 
als distributievergoeding in rekening brengen. De eventuele 
distributievergoeding wordt van uw kapitaal afgetrokken voordat de 
investering wordt gedaan. Meer gedetailleerde informatie is 
beschikbaar in de geldige prijslijst, bij de beheermaatschappij of bij 
de agent van de beheermaatschappij. 

 
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor 
2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Hiervan uitgesloten 
zijn: 
 

- Prestatievergoedingen 

- Transactiekosten betaald door het fonds. 
 

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar de officiële 
fondsprospectus en de prijslijst van de fondsen, die beschikbaar zijn 
op het adres www.evli.com/funds.  

 

 

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN 

 

 

Fonds Benchmark 

De unit-serie werd gelanceerd op 17 augustus 2020. Bij de in het verleden behaalde resultaten wordt rekening gehouden met de beheervergoeding 

van het fondsdeel, maar niet met de in- of uitstapvergoedingen of eventuele belastingen die door de belegger zijn betaald. Het rendement van 

een fondsdeelbewijs wordt berekend in euro. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
– De bewaarder van het Fonds is Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch. Evli Fund Management Company Ltd is 

verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van het Fonds. 
– De accountant van het Fonds is PricewaterhouseCoopers Oy, Authorized Public Accountants. 
– Het fondsreglement, het document met essentiële beleggersinformatie en andere fondspublicaties zijn beschikbaar op www.evli.com/funds en 

bij de Investor Service tel. +358 9 4766 9701, ma-vr van 9.30 uur tot 16.30 uur (Finse tijd). 
– De laatste noteringen van fondsdeelbewijzen zijn beschikbaar op www.evli.com/funds of in de My Evli online service. 
– De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het Fonds kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger. 
– Evli Fund Management Company Ltd kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een in dit document opgenomen verklaring die 

misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is met de relevante delen van het prospectus van het fonds. 
– De Fondsdeelbewijzen worden verdeeld op basis van de verdeling van de opbrengsten in opbrengsteenheden en groei-eenheden. 

Rendementen worden niet verdeeld over groei-eenheden; in plaats daarvan worden de opbrengsten (zoals dividenden en rente-inkomsten) 
herbelegd om de waarde van de groei-eenheden te verhogen. De opbrengsten worden jaarlijks over de opbrengsteenheden verdeeld, waardoor 
het deel van het fondsvermogen dat voor de opbrengsteenheden wordt berekend, wordt verminderd. Het doel is om een zo stabiel mogelijk 
rendement uit te keren. Daarom is de uitkering van het rendement niet gekoppeld aan het boekjaar van het Fonds, noch aan het resultaat van 
het laatst afgesloten boekjaar of van voorgaande boekjaren. Als gevolg van de rendementsverdeling kan de intrinsieke waarde van een 
rendementseenheid dalen tot onder de inschrijvingsprijs. 

– Het Fonds kan deelbewijzen uitgeven die zijn uitgegeven in een andere valuta dan de basisvaluta. 
– Informatie over de beloningspraktijken van de beheermaatschappij is te vinden op het adres www.evli.com.  
 
De regels van het fonds zijn op 25.3.0222 in Finland goedgekeurd en zijn geldig vanaf 1.11.2022. Evli Fund Management Company Ltd heeft 
een vergunning gekregen in Finland. Het fonds en de beheermaatschappij staan onder toezicht van de financiële toezichthouder. 
 
Dit document met essentiële beleggersinformatie is geldig vanaf 1.11.2022. 
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