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Het Fonds heeft niet als doelstelling om duurzame investeringen te promoten, dat wil zeggen 
investeringen in economische activiteiten die bijdragen aan milieu- of sociale doelstellingen of die zich 
aan de hoogste normen inzake corporate governance houden. 
 
Om duurzaamheids- en andere risico’s uit te sluiten of te minimaliseren, heeft de Beleggingsbeheerder 
een beleggingsuniversum gedefinieerd en een uitgebreid ratingsysteem ontwikkeld om bestaande en 
potentiële beleggingen uit dat universum te evalueren ter ondersteuning van het beleggingsproces. Dit 
ratingsysteem houdt rekening met risico’s gerelateerd aan het bedrijfsmodel van de bedrijven waarin 
geïnvesteerd wordt, technologische ontwikkelingen, relevante markten en andere factoren en integreert 
op deze manier duurzaamheidsfactoren en andere factoren.   
 
De Beleggingsbeheerder van het Fonds is van mening dat de namens het Fonds gerealiseerde 
beleggingen, en waarvan de selectie wordt ondersteund door het ratingsysteem, waarschijnlijk niet 
wezenlijk zullen worden beïnvloed door duurzaamheidsrisico's en dat deze risico's niet specifiek relevant 
zijn in het kader van het beleggingsbeleid van het relevante compartiment, wat betekent dat, indien een 
dergelijk risico zich voordoet, het waarschijnlijk geen wezenlijker nadelig effect zal hebben op het 
rendement van het Fonds dan enige andere normale markt- of externe risico's.  
 
De Beleggingsbeheerder houdt geen rekening met de nadelige effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren vanwege het nog ontbreken van pertinente informatie van de bedrijven waarin 
wordt belegd en de relatief kleine omvang van het Fonds die niet toestaat om de nodige middelen te 
hebben voor uitgebreide berekeningen. 
 
Het Fonds heeft ook geen vastgesteld beleid voor stemmen bij volmacht en zal zich in het algemeen 
onthouden van stemmen op algemene vergaderingen. Het Fonds verwacht dat, zelfs als er in de 
komende jaren meer gedetailleerde informatie en/of regelgevende richtlijnen beschikbaar komen, het 
geen rekening zal houden met de nadelige effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren. 
 
 
“Duurzaamheidsindicatoren” zijn indicatoren op het gebied van milieu-, sociale en 
werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van 
omkoping. 
 
Een "duurzame belegging" betekent een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van 
ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, 
of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits 
deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is 
belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede 
managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en 
naleving van de belastingwetgeving. 
 
Onder "duurzaamheidsrisico" wordt een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of 
governancegebied verstaan die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde 
van de belegging kan veroorzaken. 
 


