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Geachte aandeelhouder, 

Schroder GAIA (de “Vennootschap”) – Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”)  

Wij schrijven u om u te informeren dat het beleggingsbeleid van twee fondsen (Schroder GAIA Helix en 
Schroder GAIA M&A) in het prospectus van de Vennootschap is bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwe 
vereisten die zijn opgelegd door de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation of “SFDR”).  

De SFDR-regels vereisen dat duurzame fondsen in een van de twee nieuwe categorieën worden ingedeeld: 

Artikel 8 – fondsen met bindende milieu en/of sociale kenmerken 

Artikel 9 – fondsen die duurzaam beleggen als doel hebben 

De bijlage bij deze brief, die kan worden geraadpleegd op www.schroders.lu, geeft de bijgewerkte 
formulering van het beleggingsbeleid weer voor Schroder GAIA Helix, dat werd geclassificeerd onder Artikel 
8. De wijzigingen zijn bedoeld om de manier waarop het fonds momenteel wordt beheerd, te 
verduidelijken. De beleggingsdoelstelling en alle andere belangrijke eigenschappen van het Fonds blijven 
gelijk. Momenteel is Schroder GAIA Helix het enige fonds binnen de Vennootschap dat in een van de 
bovenstaande categorieën wordt ingedeeld. 

Voor Schroder GAIA Helix is er geen verandering in de beleggingsstijl, de beleggingsfilosofie, de 
beleggingsstrategie en de werking en/of de wijze waarop het fonds wordt beheerd als gevolg van deze 
verduidelijkingen. 

Gedetailleerde informatie over hoe Schroder GAIA Helix zijn milieu-/sociale kenmerken verkrijgt, worden 
bekendgemaakt in het desbetreffende Fondsoverzicht van het prospectus, in het beleggingsbeleid van het 
fonds en in een nieuw deel “Duurzaamheidscriteria” in het deel Kenmerken van het fonds, zoals nader 
uiteengezet in de bijlage. 

Voor Schroder GAIA M&A werd de verwijzing naar de overweging van milieu, sociale en 
governancegerelateerde factoren verwijderd uit het beleggingsbeleid met het oog op consistentie met de 
vereisten van de SFDR-verordening, aangezien het fonds onder het toepassingsgebied van Artikel 6 van de 
SFDR valt (net als alle andere fondsen met uitzondering van Schroder GAIA Helix). In plaats daarvan is een 
meer gedetailleerde uitleg toegevoegd aan het prospectus om toe te lichten hoe we bij het beheer van alle 
fondsen rekening houden met duurzaamheidsrisico's. Merk op dat we in elk geval rekening houden met 
milieu-, sociale en governancecriteria (naast andere factoren) in het algemene risicobeheerproces. 
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Als u meer wilt vernemen over duurzaamheid bij Schroders en ons ESG-onderzoek, ga dan naar 
www.schroders.com/sustainability. Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de producten van 
Schroders, kunt u contact opnemen met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke 
professionele adviseur of Schroder Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 

Cecilia Vernerson 
Gemachtigde Ondertekenaar 

Mike Sommer 
Gemachtigde Ondertekenaar 
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Bijlage 

Artikel 8 Fondsen 

Compartiment Voorgaande Beleggingsdoelstelling en 
-beleid 

Verbeterde Beleggingsdoelstelling en -
beleid 

Helix Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft een positief rendement 
na aftrek van kosten na over een periode 
van drie jaar door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten uit de 
hele wereld, inclusief opkomende 
markten. Het Fonds kan ook beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente, 
grondstoffenmarkten en valuta's uit de 
hele wereld, inclusief opkomende 
markten. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds is actief beheerd en belegt zijn 
vermogen in meerdere onderliggende 
strategieën inclusief, maar niet beperkt 
tot, long/short en long-only aandelen, 
vastrentende en krediet, global macro, 
marktneutraal en relatieve waarde. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
activa te beleggen volgens een 
gediversifieerde set van onderliggende 
strategieën en om het algemene risico 
centraal te beheren. De combinatie van 
onderliggende strategieën zal worden 
gediversifieerd over beleggingsstijlen, 
marktsectoren, beleggingsthema's en 
tijdshorizonten, met als doel de 
afhankelijkheid van het Fonds van één 
enkele bron voor het behalen van 
rendement te beperken. Allocaties aan 
elke onderliggende strategie zijn 
afgestemd op de 
rendementsdoelstelling, de 
risicotolerantie en de richtlijnen van het 
Fonds. Het effect van elke onderliggende 
strategie op het algemene risicoprofiel 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft een positief rendement 
na aftrek van kosten na over een periode 
van drie jaar door te beleggen in 
aandelen en verwante effecten uit de hele 
wereld, inclusief opkomende markten. 
Het Fonds kan ook beleggen in effecten 
met vaste of vlottende rente, 
grondstoffenmarkten en valuta's uit de 
hele wereld, inclusief opkomende 
markten. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds is actief beheerd en belegt zijn 
vermogen in meerdere onderliggende 
strategieën inclusief, maar niet beperkt 
tot, long/short en long-only aandelen, 
vastrentende en krediet, global macro, 
marktneutraal en relatieve waarde. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
activa te beleggen volgens een 
gediversifieerde set van onderliggende 
strategieën en om het algemene risico 
centraal te beheren. De combinatie van 
onderliggende strategieën zal worden 
gediversifieerd over beleggingsstijlen, 
marktsectoren, beleggingsthema's en 
tijdshorizonten, met als doel de 
afhankelijkheid van het Fonds van één 
enkele bron voor het behalen van 
rendement te beperken. Allocaties aan 
elke onderliggende strategie zijn 
afgestemd op de rendementsdoelstelling, 
de risicotolerantie en de richtlijnen van 
het Fonds. Het effect van elke 
onderliggende strategie op het algemene 
risicoprofiel van het Fonds wordt 
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van het Fonds wordt individueel en 
collectief geëvalueerd met aandacht voor 
de correlaties tussen de 
beleggingsstrategieën. 

Het Fonds belegt in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten, effecten 
met vaste en vlottende rente die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven, valuta's en 
grondstoffen, alsook Beleggingsfondsen 
die beleggen in dergelijke instrumenten. 

Effecten met vaste of vlottende rente 
omvatten obligaties, schuld van 
opkomende markten, converteerbare 
obligaties (inclusief voorwaardelijk 
converteerbare obligaties), 
inflatiegekoppelde obligaties en effecten 
onder beleggingskwaliteit (dit zijn 
effecten met een kredietrating onder 
beleggingskwaliteit (investment grade) 
zoals gemeten door Standard & Poor’s of 
een gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau). Het Fonds kan meer dan 
50% van zijn vermogen beleggen in 
effecten onder beleggingskwaliteit. Het 
Fonds kan tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door hypotheek gedekte 
effecten en in door vermogen gedekte 
effecten. Het Fonds kan beleggen in 
converteerbare obligaties en obligaties 
met warrants. De blootstelling aan 
converteerbare obligaties kan 10% (op 
nettobasis) in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties omvatten. Het 
Fonds kan direct beleggen in China B-
Aandelen en China H-Aandelen en kan 
tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
China A-Aandelen via de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect en de Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. Beleggingen 
in grondstoffen worden indirect 
uitgevoerd via derivaten (waaronder 
total return swaps) waarvan de 
onderliggende activa bestaan uit in 
aanmerking komende gediversifieerde 
grondstoffenindices en andere in 
aanmerking komende onderliggende 
activa. Het Fonds zal niet direct fysieke 
grondstoffen verwerven of direct in 
derivaten beleggen waarvan de 
onderliggende waarde fysieke 

individueel en collectief geëvalueerd met 
aandacht voor de correlaties tussen de 
beleggingsstrategieën. 

Het Fonds belegt in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten, effecten met 
vaste en vlottende rente die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven, valuta's en 
grondstoffen, alsook Beleggingsfondsen 
die beleggen in dergelijke instrumenten. 

Effecten met vaste of vlottende rente 
omvatten obligaties, schuld van 
opkomende markten, converteerbare 
obligaties (inclusief voorwaardelijk 
converteerbare obligaties), 
inflatiegekoppelde obligaties en effecten 
onder beleggingskwaliteit (dit zijn 
effecten met een kredietrating onder 
beleggingskwaliteit (investment grade) 
zoals gemeten door Standard & Poor’s of 
een gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau). Het Fonds kan meer dan 
50% van zijn vermogen beleggen in 
effecten onder beleggingskwaliteit. Het 
Fonds kan tot 20% van zijn vermogen 
beleggen in door hypotheek gedekte 
effecten en in door vermogen gedekte 
effecten. Het Fonds kan beleggen in 
converteerbare obligaties en obligaties 
met warrants. De blootstelling aan 
converteerbare obligaties kan 10% (op 
nettobasis) in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties omvatten. Het 
Compartiment kan direct beleggen in 
China B-Aandelen en China H-Aandelen 
en kan tot 10% van zijn vermogen 
beleggen in China A-Aandelen via de 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
Beleggingen in grondstoffen worden 
indirect uitgevoerd via derivaten 
(waaronder total return swaps) waarvan 
de onderliggende activa bestaan uit in 
aanmerking komende gediversifieerde 
grondstoffenindices en andere in 
aanmerking komende onderliggende 
activa. Het Fonds zal niet direct fysieke 
grondstoffen verwerven of direct in 
derivaten beleggen waarvan de 
onderliggende waarde fysieke 
grondstoffen zijn. Het Fonds kan 
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grondstoffen zijn. Het Fonds kan 
gebruikmaken van derivaten (met 
inbegrip van total return swaps en 
contracts for difference), long en short, 
met het oog op het boeken van 
beleggingswinsten, het verlagen van het 
risico (inclusief het beheer van rente- en 
valutarisico’s) of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds beschikt over 
de flexibiliteit om actieve long- en 
shortposities in valuta's te nemen via 
financiële derivaten. Als het Fonds 
gebruikmaakt van total return swaps en 
contracts for difference, moeten de 
onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten en indices waar het Fonds 
volgens zijn Beleggingsdoelstelling en -
beleid direct in mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps en contracts 
for difference worden gebruikt om long- 
en shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices. 
De bruto blootstelling van de total return 
swaps en de contracts for difference zal 
niet meer bedragen dan 1.000% en zal 
naar verwachting binnen een vork van 
300% tot 600% van de Netto-
inventariswaarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

Het Fonds kan netto longposities of netto 
shortposities houden wanneer long- en 
shortposities worden gecombineerd. 

Het Compartiment kan beleggen in 
Geldmarktbeleggingen en kan contanten 
houden. Het Compartiment kan 
uitzonderlijk tot 100% van zijn vermogen 
in contanten houden. Het Fonds kan tot 
10% van zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen met veranderlijk 
kapitaal en ETF’s. 

Sommige Aandelenklassen van het 
Fonds kunnen gesloten zijn voor nieuwe 
inschrijvingen of omzettingen, zoals 
beschreven in paragraaf 2.3. 

gebruikmaken van derivaten (met 
inbegrip van total return swaps en 
contracts for difference), long en short, 
met het oog op het boeken van 
beleggingswinsten, het verlagen van het 
risico (inclusief het beheer van rente- en 
valutarisico’s) of een efficiënter beheer 
van het Fonds. Het Fonds beschikt over de 
flexibiliteit om actieve long- en 
shortposities in valuta's te nemen via 
financiële derivaten. Als het Fonds 
gebruikmaakt van total return swaps en 
contracts for difference, moeten de 
onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten en indices waar het Fonds 
volgens zijn Beleggingsdoelstelling en -
beleid direct in mag beleggen. Specifiek 
kunnen total return swaps en contracts 
for difference worden gebruikt om long- 
en shortblootstelling aan aandelen en 
verwante effecten, effecten met vaste of 
vlottende rente en grondstoffenindices. 
De bruto blootstelling van de total return 
swaps en de contracts for difference zal 
niet meer bedragen dan 1.000% en zal 
naar verwachting binnen een vork van 
300% tot 600% van de Netto-
inventariswaarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage 
hoger liggen. 

Het Fonds kan netto longposities of netto 
shortposities houden wanneer long- en 
shortposities worden gecombineerd. 

Het Compartiment kan beleggen in 
Geldmarktbeleggingen en kan contanten 
houden. Het Compartiment kan 
uitzonderlijk tot 100% van zijn vermogen 
in contanten houden. Het Fonds kan tot 
10% van zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen met veranderlijk 
kapitaal en ETF’s. 

Het Compartiment handhaaft een 
positieve absolute duurzaamheidsscore, 
op basis van het evaluatiesysteem van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie 
over het beleggingsproces dat wordt 
gebruikt om dit te verwezenlijken, is te 
vinden in het deel Kenmerken van het 
Compartiment. 

Sommige Aandelenklassen van het Fonds 
kunnen gesloten zijn voor nieuwe 
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inschrijvingen of omzettingen, zoals 
beschreven in paragraaf 2.3. 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds. 

Duurzaamheid wordt beschouwd als 
zowel een kans op alfa, als een risico via 
de beleggingsbenadering van het Fonds. 
Bij het selecteren van onderliggende 
strategieën voor opname in het Fonds, 
streeft de Beleggingsbeheerder ernaar de 
strategieën te identificeren die rekening 
houden met ESG-factoren in hun 
beleggingsbenadering. De 
Beleggingsbeheerder streeft ernaar te 
begrijpen hoe er rekening wordt 
gehouden met ESG-factoren, zoals de 
behandeling van aandeelhouders, het 
bestuur, de kwaliteit van het 
management en de milieu-impact, in de 
benadering, welke tools worden gebruikt 
en welke rol betrokkenheid speelt. De 
Beleggingsbeheerder evalueert 
voortdurend hoe duurzaamheid vervat zit 
in de beleggingsbenadering en -filosofie 
van elke onderliggende strategie.  

Daarnaast wordt ook de algemene 
duurzaamheidsprestatie van het Fonds in 
acht genomen. Deze wordt beoordeeld 
aan de hand van een propriëtaire tool. Elk 
bedrijf dat wordt gehouden in het Fonds 
wordt beoordeeld om zijn prestatie inzake 
duurzaamheidskwesties te beoordelen. 
Deze worden dan geaggregeerd om een 
score te geven aan elke onderliggende 
strategie, alsook een algemene score 
voor het Fonds.  

De belangrijkste basisgegevens voor het 
beleggingsproces zijn regelmatige 
interactie met de beheerders van de 
onderliggende strategieën, Schroders’ 
propriëtaire duurzaamheidstools en 
risicotools in combinatie met ESG-
onderzoek van derde partijen.  

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website 
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onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

- 90% van de aandelen uitgegeven 
door grote bedrijven gevestigd in 
ontwikkelde landen; effecten met 
vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
kredietrating van 
beleggingskwaliteit; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
ontwikkelde landen; en 

- 75% van de aandelen uitgegeven 
door grote bedrijven gevestigd in 
opkomende landen; aandelen 
uitgegeven door kleine en 
middelgrote bedrijven; effecten 
met vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen,  

in de portefeuille van het Compartiment 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. In het kader van 
deze toetsing hebben kleine bedrijven 
een marktkapitalisatie van minder dan € 5 
miljard, middelgrote bedrijven een 
marktkapitalisatie tussen € 5 miljard en € 
10 miljard, en grote bedrijven een 
marktkapitalisatie van meer dan € 10 
miljard. 

 

 


