
 

 

 Essentiële-informatiedocument
 Sustainable Dividends Value Fund 

 

DOEL 

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk 

voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te 

helpen het met andere producten te vergelijken.  

PRODUCT 

Productnaam Sustainable Dividends Value Fund 

PRIIP-ontwikkelaar Sustainable Dividends B.V. 

ISIN NL0012907976 

Website www.sustainabledividends.nl 

Bel voor meer informatie +31 (0)20 244 3654 

Bevoegde autoriteit Autoriteit Financiële Markten (AFM) 

Productiedatum EID 28-12-2022  
 

WAARSCHUWING: U STAAT OP HET PUNT EEN PRODUCT TE KOPEN DAT NIET EENVOUDIG EN MISSCHIEN MOEILIJK TE BEGRIJPEN IS. 

WAT IS DIT VOOR PRODUCT? 

SOORT  

Het Sustainable Dividends Value Fund (“Fonds”) is een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht, welke wordt 

beheerst door de Voorwaarden van Beheer en Juridisch Eigendom (“Voorwaarden”). Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin 

van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. De beheerder van het Fonds is Sustainable Dividends B.V. (“Beheerder”). De 

juridisch eigenaar van het Fonds is Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund (“Juridisch Eigenaar”). 

LOOPTIJD 

Het Fonds heeft geen vervaldatum. Beheerder kan het Fonds enkel opheffen indien alle deelnemingen zijn gesloten. Het Fonds kan 

worden ontbonden op de voorwaarden zoals voorgeschreven in de Voorwaarden, onder meer door een gezamenlijk besluit van de 

Beheerder en Juridisch Eigenaar.  

DOELSTELLINGEN 

Het doel van het Fonds is om op de lange termijn kapitaalgroei te behalen. Het Fonds heeft als doelstelling om de MSCI Europe Index 

(Net Total Return EUR) te verslaan gemeten over de gehele marktcyclus, gedefinieerd als een aandelenmarkt van hoogtepunt tot 

hoogtepunt over een periode van 5 tot 7 jaar. Beheerder maakt gebruik van een fundamenteel bottom-up beleggingsproces om een 

geconcentreerde maar toch gediversifieerde portefeuille van 15-25 dividendaandelen van kwalitatief hoogwaardige, maar 

ondergewaardeerde bedrijven met een marktkapitalisatie van minstens ten minste EUR 100 miljoen bij aankoop. Een dividendaandeel 

wordt geacht een verwacht dividendrendement van ten minste 2%.  

Het Fonds zal beleggen in aandelen van Europese beursgenoteerde ondernemingen. De beheerder zal niet beleggen in andere activa dan 

beursgenoteerde aandelen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor het afdekken van het valutarisico in de portefeuille via derivaten. 

Eventuele uitkeringen, zoals dividend of rente, worden in beginsel niet uitgekeerd maar herbelegd. De beleggingswinsten- of verliezen 

worden evenredig aan het aantal participaties gedeeld. Investeerders kunnen in- en uitschrijven in het Fonds op maandelijkse basis. 

Nadere informatie omtrent de doelstellingen van het Fonds en de risico’s in dat verband is vervat in het informatiememorandum van 

het Fonds.  

RETAILBELEGGERSDOELGROEP 

Een investeerder dient voor minimaal € 100.000 deel te nemen in het Fonds. Het product is bedoeld voor beleggers: 

▪ die enige tot aanzienlijke ervaring hebben met beleggen; 

▪ die bereid zijn om het risico van een eventuele (grote) waardevermindering van de belegging te nemen en dit ook kunnen dragen; 

▪ die geen onmiddellijke inkomsten uit deze belegging nodig hebben; en 

▪ die voornemens zijn hun belegging in het Fonds voor langere tijd aan te houden. 

 

  



 

 

WAT ZIJN DE RISICO’S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN? 

RISICO-INDICATOR  

1 2 3 4 5 6 7 

Lager risico  Hoger risico 

   

 Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren 

indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. 

  

De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De 

indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen 

geld voor betaling is. De productontwikkelaar heeft dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat 

betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat u niet kan worden 

uitbetaald vanwege een slechte markt middelgroot is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u 

uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als het Fonds u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen 

verliezen. 

PRESTATIESCENARIO’S (EENMALIGE INLEG)  

De onderstaande tabel toont hoeveel u kunt terugkrijgen bij een investering in het Fonds wanneer deze wordt aangehouden voor 1 en 5 

jaar. Wat u uiteindelijk ontvangt hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en 

kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het ongunstige, het 

gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds 

aangevuld met een passende benchmark over de afgelopen 10 jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme 

marktomstandigheden.  

Prestatiescenario’s  

Aanbevolen periode van bezit:      5 jaar 

Voorbeeld belegging:                     EUR 10.000  

 Aanbevolen periode van bezit 

↴ 

Als u uitstapt na 1 jaar Als u uitstapt na 5 jaar 

Minimaal Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Stress scenario Wat kunt u terugkrijgen na kosten € 5.140 € 3.510 

Gemiddeld rendement per jaar -48,6% -18,9% 

Ongunstig scenario Wat kunt u terugkrijgen na kosten € 7.860 € 3.470 

Gemiddeld rendement per jaar -21,4% -19,1% 

Gematigd scenario Wat kunt u terugkrijgen na kosten € 10.650 € 12.600 

Gemiddeld rendement per jaar 6,5% 4,7% 

Gunstig scenario Wat kunt u terugkrijgen na kosten € 13.020 € 15.440 

Gemiddeld rendement per jaar 30,2% 9,1% 

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds zelf In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke 

fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.  

WAT GEBEURT ER ALS HET FONDS NIET KAN UITBETALEN? 

Als het Fonds op verzoek van een participant deelnemingsrechten heeft ingekocht dan bestaat het risico dat het Fonds niet (geheel) 

voldoet aan de verplichting om het aan die participant verschuldigde bedrag uit te betalen. Het verlies dat in dat geval ontstaat is niet 

gedekt door een compensatie- of waarborgregeling.  

WAT ZIJN DE KOSTEN? 

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt 

deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. 

KOSTEN IN DE LOOP VAN DE TIJD 

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen 

variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt, en hoe goed het Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen 

zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit 

dat € 10.000 wordt belegd, en dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.  



 

 

Kostentabel Als u uitstapt na 1 jaar Als u uitstapt na 5 jaar 

Totale kosten € 232 € 1.028 

Effect van de kosten per jaar* 2,3% 1,9% per jaar 
 

*Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de 

aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6,6% vóór de kosten en 4,7% na de kosten. 

SAMENSTELLING VAN DE KOSTEN 

De onderstaande tabel geeft (I) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan 

het eind van de aanbevolen periode van bezit en (II) de betekenis van de verschillende kostencategorieën weer. 

Samenstelling van de kosten Op basis van het gematigd scenario ↴ 

Soort kosten Type kosten Beschrijving 
Totale kosten als u 

uitstapt na 5 jaar  

Eenmalig kosten 

bij in- of uitstap  

Instapkosten 0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. - 

Uitstapkosten 0,25% van uw belegging bij uitstap in het Fonds. (2,00% bij uitstap binnen 

90 dagen).  

€ 32 

Lopende kosten  Beheerkosten en andere 

administratie- of 

exploitatiekosten 

1,15% van de waarde van uw belegging per jaar, bestaande uit 1% 

beheervergoeding en 0,15% aan jaarlijkse administratiekosten.  

€ 674  

Transactiekosten 0,05% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van 

de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het 

Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang 

hoeveel we kopen en verkopen.  

€ 29 

Incidentele kosten 

die onder bepaalde 

voorwaarden in 

rekening worden 

gebracht 

Prestatievergoeding 10,0% van bruto rendement (x). ‘Bruto’ betekent na aftrek van 

beheervergoeding, maar voor aftrek van de prestatievergoeding. Deze 

vergoeding wordt in rekening gebracht wanneer de waarde van de 

belegging eindigt boven de high water mark (hoogste NAV per einde van 

een voorgaande periode). Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van 

de prestaties van uw belegging.  

€ 292 

 

 

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN? 

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT: MINIMAAL 5 JAAR 

Beheerder adviseert een aanbevolen periode van bezit van minimaal 5 jaar. Dat is de (minimale) periode waarin de beleggingsstrategie 

van het Fonds het beste tot zijn recht komt en er voldoende tijd is om de beoogde rendementen te behalen. Fonds hanteert geen minimale 

lock-up periode. Er kan eenmaal per maand worden in- en/of uitgestapt. Participanten kunnen hun participaties uitsluitend terug 

verkopen aan het Fonds zelf en kunnen deze niet aan derden overdragen. Participanten dienen voor ten minste € 100.000 deel te nemen 

in het Fonds en kunnen extra participaties verkrijgen voor een minimum inleg van € 25.000 per storting. Daarbij mag het totaal 

geïnvesteerde bedrag mag nooit minder dan € 100.000 per participant bedragen (uitgezonderd waardevermindering als gevolg van daling 

van marktprijzen), aangezien de beheerder onderhevig is aan de voorwaarden van het light regime. Er kunnen 0,25% uitstapkosten 

worden gerekend als een investeerder uit het fonds stapt. Als een investeerder participaties verkoopt binnen 90 dagen nadat deze 

investeerder participaties heeft gekocht, kunnen er 2,00% aan uitstapkosten worden gerekend. 

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN? 

Een klacht over het Fonds of de Beheerder kan als volgt worden ingediend: 

▪ via de website: www.sustainabledividends.nl;     

▪ via email: info@sustainabledividends.com; of 

▪ per post: Spaarnzichtlaan 8, 2102 ZM, Heemstede.  

Het streven is om uw klacht binnen één tot twee weken in behandeling te nemen.  
 

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE 

Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij u naar het informatiememorandum, de Voorwaarden en indien beschikbaar de 

recente jaarverslagen. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, het rendement, de risico’s en de kosten 

van het Fonds. De fondsdocumenten zijn per e-mail kosteloos op te vragen bij Beheerder (info@sustainabledividends.com). Daarnaast 

wordt u verwezen naar de website voor de prestaties van het Fonds over de afgelopen 5 jaar. 
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