
Hodl is actief binnen de Europese Unie als
cryptocurrency vermogensbeheerder. Om
die reden is Hodl onderworpen aan diverse
wet-en regelgeving waaronder de Sustainable Fi-
nance Disclosure Regulation (SFDR).
De nieuwe Europese regelgeving is opgesteld 
om de transparantie rondom duurzaamheid 
van financiele instellingen te vergroten, green-
washing te voorkomen en de markt voor duur-
zame beleggingsproducten te versterken. De 
volgende Hodl-fondsen dienen meer informatie 
te verstrekken over de genoemde onderwerpen.
De Hodl fondsen vallen onder artikel 6 van de 
SFDR-verordeningen: fondsen zonder duurzaam-
heidsbereik.

SFDR
Sustainable Finance Disclosure Regulation

Onder de huidige wetgeving is Hodl niet verplicht 
een beloningsbeleid te hanteren. Desondanks is 
er een beloningsbeleid in plaats, hierin is geen re-
latie gelegd met duurzaamheidsrisico’s.

Vergoedingenbeleid

Hodl realiseert zich dat sommige investeringsbeslissingen een grotere invloed hebben op de
duurzaamheid dan andere. Toch kan Hodl de duurzaamheid van de door hen gekozen investe-
ringen niet vergroten. Hodl kan alleen kiezen voor duurzamere beurzen en koolstofarme proto-
collen, maar dit is geen cruciaal criterium in het investeringsproces.

Beleggingen

Hodl erkent dat de fondsen investeren in cryptocurrencies, die mogelijk meer energie vergen
dan andere beleggingen.

Energie

De Hodl-fondsen zijn nooit geïdentificeerd als een duurzaam beleggingsproduct of instrument 
met ecologische of sociale doelstellingen. De fondsen zullen nooit als duurzaam worden ge-
adverteerd totdat de vereisten zijn bereikt van Europese wetgeving.

Transparantie

De negatieve gevolgen van investeringsbeslissingen op duur-
zaamheidsoverwegingen worden niet in rekening genomen

Hodl Genesis Fonds
Hodl Consensus Fonds

Hodl Oracle Fonds
Hodl Primero Fonds
Hodl Numeri Fonds

Hodl Gibraltar Fonds
Hodl Algorithmic Fonds

Hodl Artemis Fonds
 

Het volgende verslag
geldt voor al onze fondsen

Hodl is zich bewust van de noodzaak om het ESG-beleid te verbeteren binnen de organisatie. 
Zo worden er kleine stappen gezet om onze ecologisch voetafdruk te verminderen. Denk hier-
bij aan het tegengaan van voedselverspilling en het scheiden van afval in onze kantoren. In de 
nabije toekomst implementeren wij een volledig ESG-framework met jaarlijkse doelen.

Organizatie



SFDR
Sustainable Finance Disclosure Regulation

Oudere cryptocurrencies zoals Bitcin staan bekend om een hogere
energieverbruik in vergelijking met andere cryptocurrencies.
Hierdoor hebben zij veel te maken gekregen met kritiek, omdat de
duurzaamheid op lange termijn steeds belangrijker wordt. Hodl
volgt de toekomstige regelgeving op het gebied van energie-effici-
entie met betrekking tot cryptocurrency, vanwege de maatschap-
pelijke overtuiging in een duurzame toekomst. Een toename van de
vervuiling in de sector kan ertoe leiden dat regelgevers en beleid-
smakers tegen de sector optreden. Dit kan en zal negatieve pres-
taties teweegbrengen. Hodl gaat minder energie-efficiënte digitale
activa niet uit de weg, omdat wij geloven dat de sector genoeg
drijfveren heeft om over te schakelen op meer duurzame energie-
bronnen

Toenemende
vervuiling binnen
de cryptocurrency
sector

Het rendement wordt
negatief beïnvloed
met 1% - 2,5%.

Milieu Risico Het onderzoek van Hodl Verwacht Risico

Sociale Risico Het onderzoek van Hodl Verwacht Risico

Overheid Risico Het onderzoek van Hodl Verwacht Risico

De research analisten van Hodl voeren voordat zij investeren in een
cryptocurrency altijd een grondige analyse uit. Zo onderzoeken ze
ook het team achter de cryptocurrency. Als teamleden een crimi-
nele of twijfelachtige carriere hebben dan stoppen de fondsen het
investeringsproces. Het onderzoek voorkomt niet dat teamleden
van de cryptocurrency negatief handelen, denk hierbij aan het aan-
nemen van smeergeld of ander crimineel gedrag. Zodra dit bekend
wordt, zal het fonds uit de investering stappen. Echter, zal de prijs
hierdoor negatief beinvloed zijn door de toenemende verkoopdruk,
waardoor de oorspronkelijke investering ook in waarde daalt.

Hodl houdt het maatschappelijk sentiment ten aanzien van het
cryptocurrency ecosysteem in de gaten, omdat een negatief sen-
timent een neerwaartse koers kan veroorzaken. Hodl is echter een
long-only fonds dat gelooft in de duurzame toekomst van de markt.
Het sentiment wordt dus gevolgd, maar Hodl reageert niet op de
prijsontwikkeling op korte termijn vanwege de negatieve publieke
perceptie. Het gevolg is dat het rendement van de fondsen in deze
perioden kan en gaat dalen.

Een meerderheid van de cryptocurrencies, blockchains en proto-
collen verschuift naar óf werkt reeds via een gedecentraliseerde 
structuur en omgeving. De organisaties nemen hun beslissingen 
op basis van stemrondes, waarbij alleen token-houders mogen 
stemmen. Bij gebrek aan een gecentraliseerd stemproces en een 
wettelijk verantwoordelijke entiteit kan de community, of een paar 
grootbezitters, besluiten bepaalde ESG-acties achterwege te laten. 
Hierdoor kan en zal de waarde van de investering dalen. Hodl volgt 
en controleert deze stemrondes, maar de fondsen kunnen dergelij-
ke uitkomsten niet voorkomen.

Corruptie

Het negatieve
beeld van de
maatschappij

ESG passiviteit

Het rendement wordt
negatief beïnvloed
met 5% - 7.5%

Het rendement wordt
negatief beïnvloed
met 5% - 7.5%


