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MEDEDELING AAN DE HOUDERS VAN RECHTEN VAN DEELNEMING VAN DE FCP:
DWS Eurorenta (K1066)
(het "fonds")
Voor het fonds worden met ingang van 1 juli 2022 ("ingangsdatum") de volgende wijzigingen van kracht:
I.

Aanpassing in het specifieke gedeelte van het verkoopprospectus

1. Update van bekendmakingen betreffende SFDR
In het beleggingsbeleid worden bijkomende toelichtingen gegeven op de ESG-strategie die het fonds
nastreeft. Er wordt ook nadere informatie over de minimumallocatie aan duurzame beleggingen volgens
art. 2(17) SFDR in opgenomen. Er wordt op gewezen dat het fonds bij gebrek aan betrouwbare gegevens
momenteel geen minimumpercentage nastreeft aan duurzame beleggingen die volgens de EU-taxonomie
onder de categorie ecologisch duurzaam vallen. Er wordt informatie verstrekt over hoe de fondsbeheerder
bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met de voornaamste ongunstige effecten op
duurzaamheidsfactoren (zgn. principal adverse impacts).
Deze verhoogde transparantie wordt op 2 augustus 2022 ingevoerd in het kader van de omzetting van
Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1253 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565
wat betreft de integratie van duurzaamheidsfactoren, -risico’s en -voorkeuren in bepaalde organisatorische
vereisten en voorwaarden voor de bedrijfsvoering voor beleggingsondernemingen.
2. Update betreffende de behandeling van liquide middelen
Naar aanleiding van de bijgewerkte FAQ van 3 november 2021 van de CSSF betreffende de Wet van 2010,
wordt het beleggingsbeleid van het fonds en artikel 4 van het beheerreglement betreffende de behandeling
van "liquide middelen" in de zin van artikel 41, lid 2 van de Wet van 2010 bijgewerkt. Tegelijk wordt ook de
behandeling bijgewerkt van de activaklassen die volgens de FAQ van de CSSF niet als liquide activa
mogen worden beschouwd.

II. Beheerreglement

1. Toelichting over SPAC's
Naar aanleiding van de toelichting op de Wet van 2010 in de FAQ van de CSSF wordt artikel 4 van het
beheerreglement van het fonds bijgewerkt in die zin dat er op beleggingen in Special Purpose Acquisition
Companies (SPAC's) een maximumlimiet van 10% van het nettofondsvermogen van toepassing is.
Het gedeelte over Algemene richtlijnen met betrekking tot risico’s wordt bovendien aangevuld met een
opmerking over mogelijke risico's in verband met SPAC's.

2. Update van de beleggingsgrenzen voor gedekte obligaties
Voor de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2162 van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte
obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties heeft de Luxemburgse wetgever bij wet van 8
december 2021 de bepaling in artikel 43 lid 4 van de Wet van 2010 geactualiseerd. Daardoor vallen vanaf
8 juli 2022 alleen obligaties die voldoen aan de wettelijke definitie van "gedekte obligaties" in Richtlijn (EU)
2019/2162 nog onder de bijzondere regeling van artikel 43, lid 4 van de Wet van 2010. De oude regeling
geldt alleen nog voor obligaties die vóór 8 juli 2022 zijn uitgegeven volgens de norm die tot die datum geldt.

OPMERKINGEN
De houders van rechten van deelneming wordt aangeraden de vanaf de versiedatum 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.
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