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MEDEDELING AAN DE HOUDERS VAN RECHTEN VAN DEELNEMING VAN DE FCP:
DWS Eurorenta (K1066)
Voor het fonds worden met ingang van 31 januari 2022 ("ingangsdatum") de volgende wijzigingen van
kracht:
I. Algemene wijzigingen aan het verkoopprospectus
Update betreffende effectenfinancieringstransacties
In het verkoopprospectus wordt aanvullende informatie betreffende effectenfinancieringstransacties
opgenomen, om te voldoen aan de nieuwe reglementaire voorschriften voor openbaarmaking die de CSSF
heeft vastgelegd in de vragen en antwoorden over het gebruik van effectenfinancieringstransacties door
icbe’s ("CSSF FAQ – Use of Securities Financing Transactions by UCITS").
Merk op dat deze aanpassingen nadere verduidelijkingen om transparantieredenen inhouden en voor de
houders van rechten van deelneming geen negatieve gevolgen hebben.

II. Wijziging in het algemene gedeelte van het verkoopprospectus
1. Verhoogde borg voor effectenfinancieringstransacties
De waarde van de verhoogde borg voor effectenfinancieringstransacties wordt geactualiseerd als volgt:
Vóór de ingangsdatum

Vanaf de ingangsdatum

De op het onderpand toegepaste waardereducties hebben
daarbij betrekking op:

De op het onderpand toegepaste waardereducties hebben
daarbij betrekking op:

a)
de kredietwaardigheid van de tegenpartij,
b)
de liquiditeit van het onderpand,
c)
de prijsvolatiliteit ervan,
d)
de solvabiliteit van de emittent, en/of
e)
het land of de markt waar het onderpand wordt
verhandeld.

a)
de kredietwaardigheid van de tegenpartij,
b)
de liquiditeit van het onderpand,
c)
de prijsvolatiliteit ervan,
d)
de solvabiliteit van de emittent, en/of
e)
het land of de markt waar het onderpand wordt
verhandeld,
f)
extreme marktsituaties, en/of
g)
eventueel resterende looptijd.

(…)
Effectenleningtransacties:
Verhoogde borgingsgraad voor staatsobligaties met een
uitstekende kredietwaardigheid 103% tot 105%
Verhoogde borgingsgraad voor staatsobligaties met een lagere
investment grade 103% tot 115%
Verhoogde borgingsgraad voor bedrijfsobligaties met een
uitstekende kredietwaardigheid 105%
Verhoogde borgingsgraad voor bedrijfsobligaties met een lagere
investment grade 107% tot 115%
Verhoogde borgingsgraad voor blue chips en mid caps 105%

(…)
Effectenleningtransacties:
Verhoogde borgingsgraad voor staatsobligaties met een
uitstekende kredietwaardigheid minstens 101%
Verhoogde borgingsgraad voor staatsobligaties met een lagere
investment grade minstens 102%
Verhoogde borgingsgraad voor bedrijfsobligaties met een
uitstekende kredietwaardigheid minstens 102%
Verhoogde borgingsgraad voor bedrijfsobligaties met een lagere
investment grade minstens 103%
Verhoogde borgingsgraad voor blue chips en mid caps minstens
105%

2. Wijziging in verband met de inachtneming van duurzaamheidsrisico's
In haar beleggingsbeslissingen neemt het fondsmanagement duurzaamheidsrisico's in overweging.
Voortaan worden deze gemeten met de "ESG Integration" in plaats van met de "Smart Integration". Een
beschrijving van de principiële werkwijze in "ESG Integration" is terug te vinden in het algemene gedeelte
van het verkoopprospectus.

III. Wijzigingen in het specifieke gedeelte van het verkoopprospectus
Wijziging van het beleggingsbeleid
Voortaan zal het fonds sociale en milieukenmerken promoten als bedoeld in artikel 8(1) van Verordening
(EU) 2019/2088.
Het beleggingsbeleid wordt aangevuld als volgt:
Beleggingsbeleid

Dit fonds promoot sociale en milieukenmerken en is gekwalificeerd als product in overeenstemming met artikel 8 lid 1 van Verordening (EU)
2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.
(…)
Minstens 51% van het nettofondsvermogen wordt belegd in activa van emittenten die welbepaalde minimumnormen op het vlak van sociale en
milieukenmerken en deugdelijke bestuurspraktijken vervullen.
De portefeuillebeheerder van dit fonds wil de gepromote sociale en milieukenmerken realiseren door potentiële beleggingen te beoordelen aan de
hand van een bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethodologie die losstaat van hun vooruitzichten op economisch succes. Deze methodiek levert
gecombineerde scores op uit een ESG-database met gegevens van diverse ESG-gegevensverstrekkers (zie een overzicht van gegevensverstrekkers
op www.dws.com/solutions/esg), openbare bronnen en bedrijfsinterne beoordelingen (op basis van een bepaalde beoordelings- en
classificatiemethodologie). De ESG-database is dus enerzijds gebaseerd op cijfers en gegevens en anderzijds op interne beoordelingen die factoren
buiten de verwerkte cijfers en gegevens beschouwen, waaronder de verwachte toekomstige ESG-evolutie van een emittent, de plausibiliteit van de
gegevens voor vroegere of toekomstige gebeurtenissen en de bereidheid van een emittent om de dialoog over ESG-kwesties en bedrijfsbeslissingen
aan te gaan.
De ESG-database levert in verschillende waarderingscategorieën beoordelingen op met een letterscore van A tot F, zoals hieronder nader
beschreven. Binnen elke waarderingscategorie krijgen emittenten een van zes mogelijke scores toegewezen, van de hoogste score "A" tot de laagste
score "F". Als een emittent in één waarderingscategorie onvoldoende wordt geacht, mag de portefeuillebeheerder in die emittent niet beleggen, ook
als die voor andere categorieën in principe wel in aanmerking zou komen voor belegging. Elke letterscore wordt aldus afzonderlijk bekeken en kan
leiden tot de uitsluiting van een emittent.
De ESG-database werkt met diverse beoordelingscategorieën om te beoordelen of de emittenten de sociale en milieukenmerken die ze promoten
ook waarmaken, waaronder:
• DWS-klimaatrisicobeoordeling
De DWS-database beoordeelt emittenten op het vlak van milieu- en klimaatveranderingen, bv. in verband met een verlaagde uitstoot van
broeikasgassen en waterbescherming. Emittenten die minder bijdragen tot de klimaatverandering en andere negatieve veranderingen in het milieu
of met een lagere blootstelling aan dit soort risico’s, krijgen een betere score. Emittenten met een buitensporig klimaatrisicoprofiel (d.i. letterscore
"F") worden uitgesloten als belegging.
• DWS-normbeoordeling
De DWS-normbeoordeling beoordeelt het gedrag van emittenten, bijvoorbeeld in het kader van de beginselen van het Global Compact van de
Verenigde Naties, de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en gedrag binnen algemeen aanvaarde internationale normen en principes.
Zo onderzoekt de normbeoordeling bijvoorbeeld schendingen van mensenrechten en van rechten van werknemers, kinder- of dwangarbeid,
ongunstige milieueffecten en bedrijfsethiek. Emittenten met de hoogste ernstgraad voor normovertredingen (d.i. letterscore "F") worden als belegging
uitgesloten.
• DWS-landbeoordeling
De DWS-landbeoordeling evalueert de score voor politieke en burgerlijke vrijheden. Staatsemittenten met grote of buitensporige controverses op het
vlak van politieke en burgerlijke vrijheden (d.i. letterscore "E" of "F") worden uitgesloten als belegging.

• Deelname aan controversiële sectoren
De ESG-database bestempelt bepaalde sectoren en bedrijfsactiviteiten als relevant. Sectoren en bedrijfsactiviteiten worden als relevant bestempeld
als ze betrekking hebben op de productie of distributie van producten in een controversiële bedrijvigheid ("controversiële sectoren"). De
wapenindustrie, tabak en porno worden bijvoorbeeld als controversiële sectoren bestempeld. Andere sectoren en bedrijfsactiviteiten worden als
relevant bestempeld als ze betrekking hebben op de productie of distributie in andere sectoren. Voorbeelden van andere relevante sectoren zijn
bijvoorbeeld steenkoolmijnen en -centrales.
Emittenten worden beoordeeld op basis van het percentage van de totale inkomsten die ze behalen uit controversiële sectoren en bedrijfsactiviteiten.
Hoe kleiner het percentage inkomsten uit controversiële sectoren en bedrijfsactiviteiten, hoe beter de score.
Voor de betrokkenheid in tabak, controversiële wapens en civiele vuurwapens, worden emittenten (behalve doelfondsen) met een matige, hoge of
buitensporige betrokkenheid (d.i. letterscore "D", "E" of "F") uitgesloten als belegging.
Voor de betrokkenheid in de wapenindustrie worden emittenten (behalve doelfondsen) met een hoge of buitensporige betrokkenheid (d.i. letterscore
"E" of "F") uitgesloten als belegging.
Voor de betrokkenheid in steenkoolmijnen en -centrales of andere controversiële sectoren en bedrijfspraktijken worden emittenten (behalve
doelfondsen) met een buitensporige betrokkenheid (d.i. letterscore "F") uitgesloten als belegging.
Voor zover het fonds de minimumnormen voor sociale en milieukenmerken en deugdelijke bestuurspraktijken die het promoot ook nastreeft via
beleggingen in doelfondsen, moeten deze laatste voldoen aan de hierboven beschreven normen van de klimaatrisico- en normbeoordeling.
Ten minste 90% van de portefeuille van het fonds wordt gescreend aan de hand van niet-financiële criteria.
De benchmark van dit fonds is niet verenigbaar met de door dit fonds gepromote sociale en milieukenmerken. Zie http://www.indices.barclays voor
nadere bijzonderheden over de benchmark.
Meer informatie over de werking van de ESG-beleggingsmethodologie, haar integratie in het beleggingsproces, de beschrijving van de letterscores
A tot F binnen de verschillende beoordelingscategorieën en ons ESG-beleid vindt u op onze website op www.dws.com/loesungen/esg/esg-engine.
Bovendien kan met individuele emittenten in dialoog worden getreden over thema's zoals strategie, financiële en niet-financiële prestaties, risico's,
kapitaalstructuur, sociale en ecologische invloed en corporate governance, inclusief aspecten zoals openbaarmaking, cultuur en verloning. Deze
dialoog kan bijvoorbeeld ook worden gevoerd via stemming bij volmacht, deelname aan aandeelhoudersvergaderingen of mandaatovereenkomsten.
(…)

IV. Wijzigingen in het beheerreglement
Aanpassing van artikel 12 "Kosten en ontvangen prestaties"
Over kosten en vergoedingen in verband met total return swaps wordt het volgende ingevoegd:
Waar total return swaps worden aangewend, kunnen in dit verband bepaalde kosten en vergoedingen ten laste vallen, vooral bij
het afsluiten van deze transacties en/of elke toe- of afname van hun nominale waarden. Het kan hierbij gaan om forfaitaire of
variabele onkosten. Nadere informatie over de kosten en vergoedingen die het fonds ten laste vallen en de identiteit van de
begunstigden en hun eventuele verbondenheid (waar van toepassing) met de Beheermaatschappij, de fondsbeheerder of de
Bewaarder worden in het jaarverslag bekendgemaakt. Opbrengsten uit het gebruik van total return swaps moeten in principe, na
aftrek van directe en indirecte operationele kosten, naar het fondsvermogen vloeien.

OPMERKINGEN
De houders van rechten van deelneming wordt aangeraden de vanaf de ingangsdatum beschikbare,
bijgewerkte versie van het verkoopprospectus en de relevante Essentiële beleggersinformatie op te vragen.
Het bijgewerkte verkoopprospectus, de Essentiële beleggersinformatie, de halfjaar- en jaarverslagen en
andere verkoopdocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij en de desgevallend in
het verkoopprospectus genoemde betaal- en/of informatiekantoren. Deze documenten zijn bovendien
beschikbaar op www.dws.com.

Houders van rechten van deelneming die niet akkoord gaan met de voornoemde wijzigingen kunnen hun
rechten van deelneming binnen een maand na deze bekendmaking kosteloos teruggeven aan de
Beheermaatschappij en alle desgevallend in het verkoopprospectus genoemde betaalkantoren.
Luxemburg, december 2021
DWS Investment S.A.

