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Verklaring van "Geen ernstige afbreuk doen" – De beleggingsbenadering van het fonds waarborgt 

dat de duurzame beleggingen van het fonds geen ernstige afbreuk doen (Do No Significant Harm, 

“DNSH”) aan enige ecologische of sociale doelstelling. Dit omvat het gebruik van indicatoren voor de 

belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. 

Duurzame beleggingsdoelstelling –Het fonds heeft duurzame belegging als doelstelling door te 

beleggen in bedrijven die positief bijdragen aan het milieu met blootstelling aan de ecologische 

thema's. De ecologische thema's omvatten bescherming van biodiversiteit, circulaire economie, 

energietransitie, duurzame financiering, hulpbronnenefficiëntie en duurzame steden. 

De vermogensbeheerder identificeert de relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen ("SDG's") om te 

waarborgen dat deze SDG's afgestemd zijn op de geïdentificeerde ecologische thema's. Deze 

koppeling met de SDG's helpt de vermogensbeheerder bij het identificeren van bedrijven die in hun 

bedrijfsactiviteiten de geïdentificeerde ecologische thema's wezenlijk aanpakken. 

 

Beleggingsstrategie - De beleggingsdoelstelling van het fonds is vermogensgroei. Daarnaast heeft 

het fonds als duurzame beleggingsdoelstelling het beleggen in een portefeuille van bedrijven 

wereldwijd die via hun producten en diensten de adaptatie aan en mitigatie van mondiale 

milieuproblemen ondersteunen. Het minimumaandeel van de beleggingen van het fonds die 

kwalificeren als duurzame beleggingen is 0%. Alle duurzame beleggingen van het fonds zullen 

bijdragen aan de milieudoelstellingen. 

Bepaalde elementen van de beleggingsstrategie zijn bindend. Deze elementen worden altijd 

toegepast om de duurzame beleggingsdoelstelling te behalen. Alle activa waarin het fonds belegt, 

naast kasmiddelen en derivaten, moeten voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals beschreven in 

het beleggingsbeleid van het fonds. Dit kan ook activa omvatten waarbij de vermogensbeheerder 

van mening is dat hij een verschil kan maken door een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij 

op basis van de strategie-elementen "beleggen" en "verbeteren". Alle elementen van de strategie 

zijn bindend voor de vermogensbeheerder. 



 

Methodologische en databeperkingen - De vermogensbeheerder monitort de portefeuille van 

ondernemingen waarin is belegd om te bevestigen dat zich geen materiële verslechtering in de 

praktijken op het gebied van goed bestuur heeft voorgedaan. Het fonds maakt gebruik van de 

uitgebreide bedrijfseigen SDG-mappingmethodologie van de vermogensbeheerder. Deze intern 

ontwikkelde methodologie omvat een evaluatie van de onderliggende ondernemingen en of zij 

afgestemd zijn op specifieke doelen binnen het SDG-kader. 

De vermogensbeheerder gebruikt diverse gegevens van derden om de governancepraktijken van 

een bedrijf te helpen beoordelen en vult deze gegevens aan met zijn eigen fundamentele onderzoek. 

De vermogensbeheerder maakt ook gebruik van betrokken aandeelhouderschap (stewardship) om 

beter inzicht te krijgen in de bestuurspraktijken van bedrijven en hen te stimuleren te voldoen aan 

zich verder ontwikkelende normen voor best practices.   

De benadering van de vermogensbeheerder voor het evalueren van het ESG-profiel van de 

emittenten in het universum van in aanmerking komende beleggingen kan worden belemmerd door 

de beschikbaarheid, kwaliteit en relevantie van de duurzaamheidsgerelateerde gegevens die 

vermogensbeheerder tot zijn beschikking heeft. De beschikbaarheid, kwaliteit en relevantie van de 

gegevens met betrekking tot duurzaamheid binnen het universum van in aanmerking komende 

beleggingen kunnen beperkt zijn. 

 

Due diligence en engagement - De vermogensbeheerder beoordeelt de praktijken op het gebied van 

goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd gedurende de fase van de beleggingsstrategie 

waarin de due diligence met betrekking tot duurzaamheid wordt uitgevoerd. De analisten van de 

vermogensbeheerder beoordelen alle bedrijven voordat erin wordt belegd. De vermogensbeheerder 

kan in dialoog gaan met een bedrijf om meer inzicht te krijgen in eventuele geïdentificeerde 

kwesties of om verbeteringen te stimuleren. Als de vermogensbeheerder uiteindelijk tot de 

conclusie komt dat er sprake is van zwakke bestuurspraktijken bij een bedrijf, dan zal het fonds niet 

beleggen in de effecten van het betreffende bedrijf. Engagement met emittenten maakt deel uit van 

de beleggingsbenadering. Actief aandeelhoudersschap verbetert inzichten, stimuleert verandering 

en helpt om toekomstige waarde te creëren. De vermogensbeheerder gelooft dat engagement over 

ecologische, sociale en governancevraagstukken een positief effect heeft op de prestaties van het 

bedrijf en op beleggingsrendementen, en ook op de maatschappij of het milieu.  

 

Benchmark - Het fonds wordt door de vermogensbeheerder actief beheerd ten opzichte van de 

MSCI All Country World Index (de “Benchmark”). De benchmark omvat grote en middelgrote 

bedrijven in markten die door de MSCI World Index worden geclassificeerd als ontwikkelde markten 

en in markten die door de MSCI Emerging Markets Index worden geclassificeerd als opkomende 

markten. De benchmark luidt in USD. Meer informatie vindt u op www.msci.com. 

 

Meer informatie over de beleggingstrategie die de vermogensbeheerder hanteert om de duurzame 

beleggingsdoelstelling van het fonds te bereiken, vindt u op: https://www.threerockcapital.com/sfdr-

disclosure/ 


