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

Geachte aandeelhouder, 

Wij schrijven u om u te informeren dat de beleggingsdoelstellingen en -beleidslijnen van enkele fondsen in 
het prospectus van Schroder International Selection Fund (de “Vennootschap”) zijn bijgewerkt om te 
voldoen aan de nieuwe vereisten die zijn opgelegd door de SFDR-verordening.  

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.com/en/lu/private-investor/fund-
centre/fund-notifications/schroder-isf/, geeft de bijgewerkte beleggingsdoelstelling en beleidsformulering 
weer met betrekking tot elk van de fondsen van de Vennootschap die onder Artikel 8 en Artikel 9 zijn 
ingedeeld.  
 
De wijzigingen zijn bedoeld om de manier waarop de fondsen momenteel worden beheerd, te 
verduidelijken Alle andere belangrijke eigenschappen van het Fonds blijven gelijk.  
 
Er is geen verandering in de beleggingsstijl, de beleggingsfilosofie, de beleggingsstrategie van de fondsen 
en de werking en/of de wijze waarop de fondsen worden beheerd als gevolg van deze verduidelijkingen. 

Het prospectus van de Vennootschap stelt dat waar het beleggingsbeleid van een fonds vermeldt dat het 
een bepaalde duurzaamheidsscore zal verwezenlijken (globaal of in verband met een bepaalde maatstaf 
zoals koolstofintensiteit) ten opzichte van een genoemde benchmark, dit niet inhoudt dat het fonds beperkt 
is door, of tracht een financieel rendement te behalen ten opzichte van, die benchmark, tenzij anders 
vermeld. Een in dit verband genoemde benchmark mag niet worden beschouwd als een 
referentiebenchmark voor het fonds.  

Voor een fonds met duurzame beleggingen als doelstelling, of dat sociale of milieukenmerken heeft, 
worden de details van de wijze waarop dat fonds die doelstelling of die kenmerken verwezenlijkt, 
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, die kan worden geraadpleegd op www.schroders.com/en/lu/private-
investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/. 

Voor fondsen die niet onder Artikel 8 en Artikel 9 vallen, zijn de verwijzingen naar de overweging van milieu, 
sociale of governancegerelateerde factoren verwijderd uit de beleggingsbeleidslijnen met het oog op 
consistentie met de vereisten van de SFDR aangezien ze onder Artikel 6 van de SFDR vallen. In plaats 
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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. 

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 

Nirosha Jayawardana 
Gevolmachtigde 
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Bijlage 

Artikel 8 Fondsen 

Fonds Voorgaande Beleggingsdoelstelling en -
beleid 

Verbeterde Beleggingsdoelstelling en -
beleid en Duurzaamheidscriteria 

Euro Corporate 
Bond 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate index 
na aftrek van vergoedingen, door te beleggen 
in effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in euro en zijn uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in euro en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit de 
hele wereld. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen beleggen in 
effecten met een kredietrating die onder 
“investment grade” ligt (zoals toegekend 
door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een 
rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
staatsobligaties; 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties, inclusief tot 
10% van zijn vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro 
Corporate index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die luiden in euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in of zijn afgedekt naar de euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven en andere 
emittenten van niet-overheidsobligaties, 
overheden, overheidsinstellingen en 
supranationale entiteiten en bedrijven uit de 
hele wereld. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen beleggen in 
effecten met een kredietrating die onder 
“investment grade” ligt (zoals toegekend 
door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een 
rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
staatsobligaties; 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen in 
converteerbare obligaties, inclusief tot 
10% van zijn vermogen beleggen in 
voorwaardelijk converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
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Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten om 
long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. Het 
Fonds kan gebruikmaken van derivaten met 
het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de ICE Bank of 
America Merrill Lynch Euro Corporate index, 
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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De strategie streeft ernaar emittenten te 
identificeren die goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken vertonen, en 
anderzijds emittenten die een zware last op 
het milieu en de maatschappij inhouden. Dat 
omvat: 

• Het uitsluiten van emittenten die volgens 
de Beleggingsbeheerder wezenlijke 
schade toebrengen aan het klimaat en 
ongerechtvaardigde maatschappelijke 
kosten inhouden.  

• Het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
duurzaamheidstraject vertonen en van 
emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de 
methodologie voor 
duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder.  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met bedrijven voor de bevordering van 
transparantie, de transitie naar een 
kringloopeconomie met lagere 
koolstofintensiteit en maatschappelijk 
verantwoord gedrag dat duurzame groei en 
alfagenerering stimuleert.  
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De belangrijkste bronnen van de informatie 
die wordt gebruikt voor de analyse zijn de 
propriëtaire tools en het onderzoek van de 
Beleggingsbeheerder, onderzoek van derde 
partijen, ngo-rapporten en netwerken van 
experts. De Beleggingsbeheerder voert ook 
zijn eigen analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 

www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

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

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

Euro Equity  Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI European 
Monetary Union (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven in landen die deel uitmaken van de 
Europese Monetaire Unie. 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI European 
Monetary Union (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven in landen die deel uitmaken van de 
Europese Monetaire Unie. 

Beleggingsbeleid 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/d
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Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste 75% van zijn vermogen in aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven die gevestigd zijn in de Europese 
Economische Ruimte. Het Fonds belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven in landen met de euro als 
valuta. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds.  

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste 75% van zijn vermogen in aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven die gevestigd zijn in de Europese 
Economische Ruimte. Het Fonds belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven in landen met de euro als 
valuta. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds.  

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI European 
Monetary Union (Net TR) index, 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 Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten de 
propriëtaire duurzaamheidstools van 
Schroders en gegevens van derde partijen.  

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geëvalueerd op basis van hun 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel, via uiteenlopende factoren. Deze 
analyse wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse vanuit Schroders' 
inhouse ESG-gegevenstools. De 
Beleggingsbeheerder evalueert de sociale en 
milieu-impact van een bedrijf, en zijn 
governancepraktijken, aan de hand van 
propriëtaire duurzaamheidstools. Daarnaast 
voert de Beleggingsbeheerder ook zijn eigen 
onderzoek en analyse uit om te bepalen of 
een bedrijf in aanmerking komt voor het 
Fonds, op basis van zijn algemene 
duurzaamheidsprofiel. De propriëtaire tools 
bieden de sleutelgegevens om te bepalen 
hoe de bedrijven in de portefeuille 
beantwoorden aan de hoger vermelde 
duurzaamheidscriteria. 
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De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
[https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-capabilities/sustainability/ 
OF [Fondsspecifieke website]]. 

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 Fonds 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.  

European 
Dividend 
Maximiser 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar inkomsten van 7% per 
jaar door te beleggen in aandelen of aan 
aandelen verwante effecten van Europese 
bedrijven. Dit cijfer is niet gewaarborgd en 
het kan veranderen naargelang de 
marktomstandigheden. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen of aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven, die worden 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar inkomsten van 7% per 
jaar door te beleggen in aandelen of aan 
aandelen verwante effecten van Europese 
bedrijven. Dit cijfer is niet gewaarborgd en 
het kan veranderen naargelang de 
marktomstandigheden. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen of aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven, die worden 
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geselecteerd op basis van hun inkomsten- en 
vermogensgroeipotentieel. Om het 
rendement van het Fonds te verhogen, 
verkoopt de Beleggingsbeheerder selectief 
kortlopende callopties op individuele effecten 
die door het Fonds worden gehouden om 
extra inkomsten te genereren door 
uitoefenprijzen vast te leggen waarboven 
potentiële vermogensgroei wordt verkocht. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

geselecteerd op basis van hun inkomsten- en 
vermogensgroeipotentieel. Om het 
rendement van het Fonds te verhogen, 
verkoopt de Beleggingsbeheerder selectief 
kortlopende callopties op individuele effecten 
die door het Fonds worden gehouden om 
extra inkomsten te genereren door 
uitoefenprijzen vast te leggen waarboven 
potentiële vermogensgroei wordt verkocht. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Het Fonds handhaaft een 
koolstofblootstelling die lager ligt dan die van 
de MSCI Europe (Net TR), 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 Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geanalyseerd op basis van hun 
individuele totale Scope 1- en 2-
koolstofemissies. De bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor de analyse 
omvatten de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen.  

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geëvalueerd op basis van hun 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel, via uiteenlopende factoren. Deze 
analyse wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse vanuit Schroders' 
inhouse ESG-gegevenstools. De 
Beleggingsbeheerder evalueert de sociale en 
milieu-impact van een bedrijf, en zijn 
governancepraktijken, aan de hand van 
propriëtaire duurzaamheidstools. Daarnaast 
voert de Beleggingsbeheerder ook zijn eigen 
onderzoek en analyse uit om te bepalen of 
een bedrijf in aanmerking komt voor het 
Fonds, op basis van zijn algemene 
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duurzaamheidsprofiel. De propriëtaire tools 
bieden de sleutelgegevens om te bepalen 
hoe de bedrijven in de portefeuille 
beantwoorden aan de hoger vermelde 
duurzaamheidscriteria. 

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

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

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 Fonds 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. 

European Large 
Cap 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI Europe (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI Europe (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 
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verwante effecten van grote Europese 
bedrijven. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van grote Europese bedrijven. Dit zijn 
bedrijven die op het ogenblik van aankoop 
worden gerekend tot de 80% grootste 
ondernemingen in termen van 
marktkapitalisatie op de Europese 
aandelenmarkt. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

verwante effecten van grote Europese 
bedrijven. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van grote Europese bedrijven. Dit zijn 
bedrijven die op het ogenblik van aankoop 
worden gerekend tot de 80% grootste 
ondernemingen in termen van 
marktkapitalisatie op de Europese 
aandelenmarkt. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een 
koolstofblootstelling die lager ligt dan die van 
de MSCI Europe (Net TR), 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 Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geanalyseerd op basis van hun 
individuele totale Scope 1- en 2-
koolstofemissies. De bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor de analyse 
omvatten de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen.  

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geëvalueerd op basis van hun 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel, via uiteenlopende factoren. Deze 
analyse wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse vanuit Schroders' 
inhouse ESG-gegevenstools. De 
Beleggingsbeheerder evalueert de sociale en 
milieu-impact van een bedrijf, en zijn 
governancepraktijken, aan de hand van 
propriëtaire duurzaamheidstools. Daarnaast 
voert de Beleggingsbeheerder ook zijn eigen 
onderzoek en analyse uit om te bepalen of 
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een bedrijf in aanmerking komt voor het 
Fonds, op basis van zijn algemene 
duurzaamheidsprofiel. De propriëtaire tools 
bieden de sleutelgegevens om te bepalen 
hoe de bedrijven in de portefeuille 
beantwoorden aan de hoger vermelde 
duurzaamheidscriteria. 

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

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

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 Fonds 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.  

European Special 
Situations 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI Europe (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI Europe (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van Europese bedrijven. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt in a 
een selecte portefeuille van effecten in 
speciale situaties. Volgens de 
Beleggingsbeheerder gaat het hierbij om 
bedrijven waarvan de toekomstperspectieven 
niet volledig worden weerspiegeld in hun 
aandelenkoers.  

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

verwante effecten van Europese bedrijven die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt in a 
een selecte portefeuille van effecten in 
speciale situaties. Volgens de 
Beleggingsbeheerder gaat het hierbij om 
bedrijven waarvan de toekomstperspectieven 
niet volledig worden weerspiegeld in hun 
aandelenkoers.  

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI Europe Net 
TR index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 
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De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. 

Van de in het Fonds gehouden bedrijven 
wordt verwacht dat zij blijk geven van 
toewijding aan hun stakeholders, zoals hun 
klanten, werknemers, leveranciers en 
toezichthouders. Het Fonds belegt in 
bedrijven die hun stakeholders billijk 
behandelen en een goede governance 
vertonen.  

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geëvalueerd op basis van hun 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel, via uiteenlopende factoren. De 
Beleggingsbeheerder voert zijn eigen due 
diligence uit van alle potentiële participaties, 
inclusief waar mogelijk ontmoetingen met 
het senior management.  

Deze analyse wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse vanuit Schroders' 
propriëtaire duurzaamheidstools. Dit zijn de 
sleutelgegevens om te bepalen hoe de 
bedrijven in de portefeuille beantwoorden 
aan de hoger vermelde 
duurzaamheidscriteria. De 
Beleggingsbeheerder tracht ervoor te zorgen 
dat minstens 75% van de individuele 
participaties van het Fonds een positieve 
duurzaamheidsscore heeft ten opzichte van 
de in het beleggingsbeleid vermelde 
benchmark. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
uitgegeven door Europese bedrijven. 

European 
Sustainable 
Equity 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
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hoger ligt dan die van de MSCI Europe (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van Europese bedrijven die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven. 

De Beleggingsbeheerder is van oordeel dat 
bedrijven die blijk geven van positieve 
duurzaamheidskenmerken, zoals het beheer 
van het bedrijf voor de lange termijn, oog 
hebben voor zijn verantwoordelijkheden 
tegenover klanten, werknemers en 
leveranciers, en respect voor het milieu, in 
een betere positie verkeren om hun groei op 
lange termijn door te trekken. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

hoger ligt dan die van de MSCI Europe (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van Europese bedrijven die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI Europe 
(Net TR) index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 

www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures.  

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. Het Fonds kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 
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De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds.  

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geëvalueerd op basis van hun 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel, via uiteenlopende factoren. Deze 
analyse wordt ondersteund door een 
kwantitatieve analyse vanuit Schroders' 
propriëtaire duurzaamheidstools en interne 
ESG-gegevenstools. De Beleggingsbeheerder 
evalueert de sociale en milieu-impact van een 
bedrijf, en zijn governancepraktijken, aan de 
hand van propriëtaire duurzaamheidstools. 
Daarnaast voert de Beleggingsbeheerder ook 
zijn eigen onderzoek en analyse uit om te 
bepalen of een bedrijf in aanmerking komt 
voor het Fonds, op basis van zijn algemene 
duurzaamheidsprofiel. De propriëtaire tools 
bieden de sleutelgegevens om te bepalen 
hoe de bedrijven in de portefeuille 
beantwoorden aan de hoger vermelde 
duurzaamheidscriteria. 

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
uitgegeven door Europese bedrijven. 

Global Climate 
Change Equity 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei door 
te beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van bedrijven over de hele 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei door 
te beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van bedrijven over de hele 
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wereld die volgens de Beleggingsbeheerder 
zullen profiteren van de inspanningen om de 
gevolgen van de wereldwijde 
klimaatverandering op te vangen of te 
beperken. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld.  

De Beleggingsbeheerder meent dat bedrijven 
die al in een vroeg stadium oog hebben voor 
de bedreigingen en inspelen op de 
uitdagingen, of die deel uitmaken van de 
oplossing voor de problemen die verband 
houden met de klimaatverandering, 
uiteindelijk zullen profiteren van een 
structurele groei op lange termijn waar de 
markt nog niet voldoende rekening mee 
houdt. Wij verwachten dat deze bedrijven een 
outperformance zullen boeken wanneer de 
markt oog krijgt voor deze sterkere 
winstgroeidynamiek. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds.  

wereld die volgens de Beleggingsbeheerder 
zullen profiteren van de inspanningen om de 
gevolgen van de wereldwijde 
klimaatverandering op te vangen of te 
beperken en die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld.  

Het Fonds handhaaft een hoger algemeen 
niveau van vermeden emissies dan de MSCI 
World (Net TR) index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 
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Duurzaamheidscriteria 

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

Bij het evalueren van de impact van de 
klimaatverandering op de 
langetermijnvooruitzichten van een bedrijf 
worden diverse factoren in verband met dat 
bedrijf geëvalueerd, zoals, zonder beperking:  

Of het bedrijf een significante directe 
sectorale blootstelling heeft aan 
klimaatveranderingstrends (mitigatie – de 
uitstoot van broeikasgassen verminderen via 
energie-efficiëntie, groene energie en 
schonere voertuigen; of adaptatie - zich 
voorbereiden op de impact van 
klimaatverandering, bijvoorbeeld waterstress, 
kustoverstromingen, problemen voor de 
volksgezondheid, of verstoringen van de 
bevoorradingsketens, naast andere 
problemen). 

Het aandeel van de bedrijfssegmenten dat 
potentieel blootgesteld is aan 
klimaatveranderingstrends. 

Of het bedrijf aanzienlijke investeringen en 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
doet in verband met de transitie naar een 
koolstofarmere economie. 

Een productassortiment dat rekening houdt 
met de fysieke en transitierisico's van de 
klimaatverandering. 

De impact op het bedrijf van stijgende 
koolstofkosten in het kader van zijn sector en 
concurrentieomgeving. 

De Beleggingsbeheerder zal dan per geval 
beslissen of een bedrijf in aanmerking komt 
voor opname in het beleggingsuniversum 
van het Fonds, op basis van deze evaluatie. 
Daarnaast streeft de ESG-analyse van de 
Beleggingsbeheerder ernaar een evaluatie op 
te stellen van de materialiteit en impact van 
een serie ESG-factoren op de duurzaamheid 
van de toekomstige winstgroei en als 
potentiële risico's voor de waardering van 
een bedrijf. Bij zijn beslissing zal de 
Beleggingsbeheerder focussen op de scores 
in de domeinen die het meest relevant zijn 
voor de specifieke activiteit van het bedrijf.  

De Beleggingsbeheerder voert zijn eigen 
analyse uit van informatie zoals verstrekt 
door de bedrijven, inclusief de informatie in 
de duurzaamheidsverslagen en andere 
relevante documenten van de bedrijven. Het 
onderzoek gebruikt informatie uit een ruim 
scala van publiek beschikbare 
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bedrijfsgegevens en vergaderingen met de 
bedrijven, rapporten van makelaars en 
vakorganisaties, onderzoeksorganisaties, 
denktanks, wetgevers, consultants, ngo's en 
academici. Onderzoeken van derde partijen 
worden gebruikt als aanvullende gegevens, 
en doorgaans stellen zij het bedrijfseigen 
standpunt van de Beleggingsbeheerder ter 
discussie of bekrachtigen ze het.  

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging.  

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld. 

Global Credit 
Income 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar inkomsten en 
vermogensgroei te bieden door te beleggen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
uitgegeven door overheden en bedrijven uit 
de hele wereld. Het Fonds streeft ernaar 
verliezen in dalende markten te beperken. De 
beperking van de verliezen kan niet worden 
gegarandeerd. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
obligaties van beleggingskwaliteit en 
hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit de 
hele wereld, met inbegrip van de opkomende 
markten.  

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar inkomsten en 
vermogensgroei te bieden door te beleggen 
in effecten met vaste of vlottende rente 
uitgegeven door overheden en bedrijven uit 
de hele wereld. Het Fonds streeft ernaar 
verliezen in dalende markten te beperken. De 
beperking van de verliezen kan niet worden 
gegarandeerd. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
obligaties van beleggingskwaliteit en 
hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit de 
hele wereld, met inbegrip van de opkomende 
markten.  

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 
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een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties (met inbegrip 
van voorwaardelijk converteerbare 
obligaties); en 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen van het open type. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
verliezen te beperken door de activaspreiding 
van het Fonds te diversifiëren over andere 
segmenten van de markt dan degene die zijn 
geïdentificeerd als segmenten met een hoog 
risico op een wezenlijk negatief rendement. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, warrants en Geldmarktbeleggingen, 
en kan contanten houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, 
long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen in door 
vermogen beleggen gedekte effecten en 
in door hypotheek gedekte effecten; 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties (met inbegrip 
van voorwaardelijk converteerbare 
obligaties); en 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen van het open type. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
verliezen te beperken door de activaspreiding 
van het Fonds te diversifiëren over andere 
segmenten van de markt dan degene die zijn 
geïdentificeerd als segmenten met een hoog 
risico op een wezenlijk negatief rendement. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, warrants en Geldmarktbeleggingen, 
en kan contanten houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, 
long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Bloomberg 
Barclays Multiverse ex Treasury A+ to B- USD 
Hedged index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Duurzaamheidscriteria  

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

De strategie streeft ernaar emittenten te 
identificeren die goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken vertonen, en 
anderzijds emittenten die een zware last op 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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het milieu en de maatschappij inhouden. Dat 
omvat: 

• Het uitsluiten van emittenten die volgens 
de Beleggingsbeheerder wezenlijke 
schade toebrengen aan het klimaat en 
ongerechtvaardigde maatschappelijke 
kosten inhouden.  

• Het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
duurzaamheidstraject vertonen en van 
emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de methodologie 
voor duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder.  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met bedrijven voor de bevordering van 
transparantie, de transitie naar een 
kringloopeconomie met lagere 
koolstofintensiteit en maatschappelijk 
verantwoord gedrag dat duurzame groei en 
alfagenerering stimuleert.  

De belangrijkste bronnen van de informatie 
die wordt gebruikt voor de analyse zijn de 
propriëtaire tools en het onderzoek van de 
Beleggingsbeheerder, onderzoek van derde 
partijen, ngo-rapporten en netwerken van 
experts. De Beleggingsbeheerder voert ook 
zijn eigen analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven.  

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

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

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

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

in de portefeuille van het Fonds 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. 

Global Credit 
Income Short 
Duration  

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei en 
inkomsten te bieden door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente 
uitgegeven door overheden en bedrijven uit 
de hele wereld. Het Fonds tracht het 
renterisico (zoals bepaald op basis van de 
duration) te beperken door te focussen op 
obligaties met een vaste en vlottende rente 
en een duration van minder dan vier jaar. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
obligaties van beleggingskwaliteit en 
hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit de 
hele wereld, met inbegrip van de opkomende 
markten. De strategie van het Fonds zal een 
algemene duration van minder dan vier jaar 
hebben, maar dit belet het Fonds niet om te 
beleggen in obligaties met een duration van 
meer dan vier jaar. De Beleggingsbeheerder 
meent dat de strategie van een korte 
duration het algemene renterisiconiveau zou 
moeten beperken. 

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties (met inbegrip 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei en 
inkomsten te bieden door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente 
uitgegeven door overheden en bedrijven uit 
de hele wereld. Het Fonds tracht het 
renterisico (zoals bepaald op basis van de 
duration) te beperken door te focussen op 
obligaties met een vaste en vlottende rente 
en een duration van minder dan vier jaar. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
obligaties van beleggingskwaliteit en 
hoogrentende obligaties die zijn uitgegeven 
door overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit de 
hele wereld, met inbegrip van de opkomende 
markten. De strategie van het Fonds zal een 
algemene duration van minder dan vier jaar 
hebben, maar dit belet het Fonds niet om te 
beleggen in obligaties met een duration van 
meer dan vier jaar. De Beleggingsbeheerder 
meent dat de strategie van een korte 
duration het algemene renterisiconiveau zou 
moeten beperken. 

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties (met inbegrip 
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van voorwaardelijk converteerbare 
obligaties); en 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen van het open type. 

De Beleggingsbeheerder streeft er ook naar 
verliezen te beperken door de activaspreiding 
van het Fonds te diversifiëren over andere 
segmenten van de markt dan degene die zijn 
geïdentificeerd als segmenten met een hoog 
risico op een wezenlijk negatief rendement of 
hoofdsomrisico. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, warrants en Geldmarktbeleggingen, 
en kan contanten houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, 
long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

van voorwaardelijk converteerbare 
obligaties); en 

- tot 10% van zijn vermogen beleggen in 
Beleggingsfondsen van het open type. 

De Beleggingsbeheerder streeft er ook naar 
verliezen te beperken door de activaspreiding 
van het Fonds te diversifiëren over andere 
segmenten van de markt dan degene die zijn 
geïdentificeerd als segmenten met een hoog 
risico op een wezenlijk negatief rendement of 
hoofdsomrisico. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, warrants en Geldmarktbeleggingen, 
en kan contanten houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, 
long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Bloomberg 
Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury 
A+ to B- EUR hedged index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten die worden vermeld op de 
website www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De strategie streeft ernaar emittenten te 
identificeren die goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken vertonen, en 
anderzijds emittenten die een zware last op 
het milieu en de maatschappij inhouden. Dat 
omvat: 

• Het uitsluiten van emittenten die volgens 
de Beleggingsbeheerder wezenlijke 
schade toebrengen aan het klimaat en 
ongerechtvaardigde maatschappelijke 
kosten inhouden.  

• Het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
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duurzaamheidstraject vertonen en van 
emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de methodologie 
voor duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder.  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met bedrijven voor de bevordering van 
transparantie, de transitie naar een 
kringloopeconomie met lagere 
koolstofintensiteit en maatschappelijk 
verantwoord gedrag dat duurzame groei en 
alfagenerering stimuleert.  

De belangrijkste bronnen van de informatie 
die wordt gebruikt voor de analyse zijn de 
propriëtaire tools en het onderzoek van de 
Beleggingsbeheerder, onderzoek van derde 
partijen, ngo-rapporten en netwerken van 
experts. De Beleggingsbeheerder voert ook 
zijn eigen analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven.  

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

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

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

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

in de portefeuille van het Fonds 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 
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tussen € 5 miljard en € 10 miljard, en grote 
bedrijven een marktkapitalisatie van meer 
dan € 10 miljard. 

Global 
Sustainable 
Convertible Bond 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei te 
bieden door te beleggen in converteerbare 
effecten van bedrijven uit de hele wereld die 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerd scala van converteerbare 
effecten uitgegeven door bedrijven uit de 
hele wereld. Het Fonds kan tevens beleggen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld.  

Converteerbare obligaties zijn doorgaans 
bedrijfsobligaties die tegen een bepaalde 
prijs kunnen worden omgewisseld voor 
aandelen. De beheerder denkt dan ook dat 
beleggers zo blootstelling kunnen verkrijgen 
aan de wereldwijde aandelenmarkten, met de 
defensieve voordelen en minder volatiele 
kenmerken van een obligatiebelegging. 

Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een kredietrating 
die onder “investment grade” ligt (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een rating 
en impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating). 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei te 
bieden door te beleggen in converteerbare 
effecten van bedrijven uit de hele wereld die 
voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerd scala van converteerbare 
effecten uitgegeven door bedrijven uit de 
hele wereld. Het Fonds kan tevens beleggen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld.  

Converteerbare obligaties zijn doorgaans 
bedrijfsobligaties die tegen een bepaalde 
prijs kunnen worden omgewisseld voor 
aandelen. De Beleggingsbeheerder denkt dan 
ook dat beleggers zo blootstelling kunnen 
verkrijgen aan de wereldwijde 
aandelenmarkten, met de defensieve 
voordelen en minder volatiele kenmerken van 
een obligatiebelegging. 

Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een kredietrating 
die onder “investment grade” ligt (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een rating 
en impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating). 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Thomson 
Reuters Global, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 

www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
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het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

Duurzaamheidscriteria 

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

De Beleggingsbeheerder hanteert een best-
in-class aanpak – een bedrijf krijgt aan de 
hand van een propriëtaire tool een score op 
basis van diverse ESG-criteria.  

De 20% bedrijven met de laagste score 
worden uitgesloten.  

Het vermogen van het Fonds zal hoofdzakelijk 
worden belegd in bedrijven met een ESG-
score in de kwintielen 60% tot 100%, tenzij er 
overtuigende redenen zijn om een bedrijf 
buiten deze kwintielen op te nemen. De 
duurzaamheidskenmerken van een bedrijf 
kunnen ook de grootte van de posities in het 
Fonds beïnvloeden. 

De bovenstaande maatstaven zijn bedoeld 
om ervoor te zorgen dat de portefeuille van 
het Fonds te allen tijde een globale ESG-score 
van meer dan 50% heeft.  

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
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duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
converteerbare effecten uitgegeven door 
bedrijven uit de hele wereld. Het universum 
omvat echter (louter in het kader van deze 
toetsing) geen schuld uitgegeven door (semi-
)overheidsinstellingen. 

Global Multi 
Credit 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD 
Hedged index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste of vlottende rente van en 
onder beleggingskwaliteit (zoals gemeten 
door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau) die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, 
met inbegrip van de opkomende markten.  

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD 
Hedged index na aftrek van vergoedingen, 
door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste of vlottende rente van en 
onder beleggingskwaliteit (zoals gemeten 
door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau) die zijn 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven uit de hele wereld, 
met inbegrip van de opkomende markten.  

Het Fonds kan: 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in effecten met een 
kredietrating onder beleggingskwaliteit 
(zoals toegekend door Standard & Poor's 
of een gelijkwaardige rating van een 
ander ratingbureau voor obligaties met 
een rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 
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- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 30% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties, inclusief tot 
10% van zijn vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties (CoCo’s). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten om 
long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. Het 
Fonds kan gebruikmaken van derivaten met 
het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 30% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties, inclusief tot 
10% van zijn vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties (CoCo’s). 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan ook beleggen in derivaten om 
long- of shortposities te nemen in de 
onderliggende activa van deze derivaten. Het 
Fonds kan gebruikmaken van derivaten met 
het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Bloomberg 
Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- 
index, USD Hedged, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten die worden vermeld op de 
website www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De strategie streeft ernaar emittenten te 
identificeren die goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken vertonen, en 
anderzijds emittenten die een zware last op 
het milieu en de maatschappij inhouden. Dat 
omvat: 

• Het uitsluiten van emittenten die volgens 
de Beleggingsbeheerder wezenlijke 
schade toebrengen aan het klimaat en 
ongerechtvaardigde maatschappelijke 
kosten inhouden.  

• Het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
duurzaamheidstraject vertonen en van 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de methodologie 
voor duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder.  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met bedrijven voor de bevordering van 
transparantie, de transitie naar een 
kringloopeconomie met lagere 
koolstofintensiteit en maatschappelijk 
verantwoord gedrag dat duurzame groei en 
alfagenerering stimuleert.  

De belangrijkste bronnen van de informatie 
die wordt gebruikt voor de analyse zijn de 
propriëtaire tools en het onderzoek van de 
Beleggingsbeheerder, onderzoek van derde 
partijen, ngo-rapporten en netwerken van 
experts. De Beleggingsbeheerder voert ook 
zijn eigen analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven. 

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

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

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

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

in de portefeuille van het Fonds 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 
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bedrijven een marktkapitalisatie van meer 
dan € 10 miljard. 

Global 
Sustainable 
Growth 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei door 
te beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van wereldwijde bedrijven 
die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld.  

De Beleggingsbeheerder is van oordeel dat 
bedrijven die blijk geven van positieve 
duurzaamheidskenmerken, zoals het beheer 
van het bedrijf voor de lange termijn, oog 
hebben voor zijn verantwoordelijkheden 
tegenover klanten, werknemers en 
leveranciers, en respect voor het milieu, in 
een betere positie verkeren om hun groei op 
lange termijn door te trekken. Bovendien 
meent de Beleggingsbeheerder dat dit in 
combinatie met andere groeifactoren kan 
leiden tot een sterkere winstgroei, die vaak 
over het hoofd wordt gezien op de markt. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds.  

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei door 
te beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van wereldwijde bedrijven 
die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld.  

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC World 
(Net TR) index, 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 Fonds. Het Fonds 
belegt niet direct in bepaalde activiteiten, 
sectoren of groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 
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Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds.  

Duurzaamheidscriteria 

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

De bedrijven worden geëvalueerd en krijgen 
een score aan de hand van een serie vragen 
betreffende zaken zoals respect voor het 
milieu; eerlijke en rechtvaardige behandeling 
van werknemers, leveranciers en klanten; 
maatschappelijk verantwoord ondernemen; 
kapitaaltoewijzing en governance.  

De Beleggingsbeheerder zal per geval 
beslissen of een bedrijf in aanmerking komt 
voor opname in het beleggingsuniversum, 
rekening houdend met deze score. Hoewel 
alle bedrijven worden geëvalueerd op basis 
van alle vragen, zal de Beleggingsbeheerder 
bij zijn beslissing focussen op de gebieden die 
het meest relevant zijn voor de specifieke 
activiteit van het bedrijf. Op deze gebieden 
moet het bedrijf doorgaans worden 
geëvalueerd als “sterk” om te kunnen worden 
opgenomen in het beleggingsuniversum. De 
kwalificatie van ieder bedrijf in de portefeuille 
van het Fonds wordt minstens eenmaal per 
jaar gecontroleerd.  

De belangrijkste bronnen van de informatie 
die wordt gebruikt voor de analyse zijn de 
propriëtaire duurzaamheidstools van 
Schroders, onderzoek van derde partijen, 
niet-conventionele gegevens die worden 
verzameld door onze Data Insights Unit, ngo-
rapporten en netwerken van experts. De 
Beleggingsbeheerder onderzoekt ook 
duurzaamheidsverslagen en andere 
publicaties van bedrijven, die kunnen worden 
aangevuld met directe contacten met een 
bedrijf tijdens het evaluatieproces. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
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andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld. 

Japanese Equity Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de Tokyo Stock 
Exchange 1st Section index (TOPIX) (TR) na 
aftrek van vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Japanse bedrijven. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Japanse bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de Tokyo Stock 
Exchange 1st Section index (TOPIX) (TR) na 
aftrek van vergoedingen, door te beleggen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Japanse bedrijven. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Japanse bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Tokyo Stock 
Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR), 
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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. Het 
beleggingsuniversum wordt geëvalueerd met 
behulp van diverse propriëtaire tools en 
externe ratingdiensten. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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De Beleggingsbeheerder voert een due 
diligence uit van alle potentiële participaties, 
inclusief ontmoetingen met het 
management, en evalueert het governance-, 
milieu- en maatschappelijk profiel van een 
bedrijf op basis van uiteenlopende 
factoren. Dit proces wordt ondersteund door 
een kwantitatieve analyse afkomstig van 
Schroders’ propriëtaire duurzaamheidstools, 
die een belangrijke basis vormen om te 
evalueren hoe de huidige en potentiële 
beleggingen van de portefeuille 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van het Fonds. In sommige gevallen kunnen 
bedrijven die niet beantwoorden aan onze 
duurzaamheidscriteria toch in aanmerking 
komen voor belegging als uit de propriëtaire 
analyse en lopende contacten met het 
management volgens de 
Beleggingsbeheerder blijkt dat het bedrijf 
binnen een realistisch tijdsbestek wel zal 
beantwoorden aan onze 
duurzaamheidscriteria. 

Om in aanmerking te komen voor belegging 
door het Fonds, wordt van de bedrijven 
verwacht dat zij blijk geven van toewijding 
aan hun stakeholders, zoals hun klanten, 
werknemers, leveranciers en 
toezichthouders. Het Fonds selecteert 
bedrijven waarvan de activiteiten blijk geven 
van goede governance en die ernaar streven 
hun stakeholders billijk te behandelen. 

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

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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Fonds 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. 

QEP Global ESG Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
MSCI AC World (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld.  

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Waarde” en/of “Kwaliteit” vertonen. Waarde 
wordt beoordeeld aan de hand van 
indicatoren zoals cashflow, dividenden en 
winsten om effecten op te sporen die volgens 
de Beleggingsbeheerder ondergewaardeerd 
zijn op de markt. Kwaliteit wordt beoordeeld 
aan de hand van indicatoren zoals de 
winstgevendheid, stabiliteit, financiële 
gezondheid en corporate governance van een 
bedrijf. Bedrijven zullen ook worden 
beoordeeld op basis van hun ecologische en 
sociale impact en de soliditeit van hun 
corporate governance (deugdelijk bestuur). 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
MSCI AC World (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld.  

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Waarde” en/of “Kwaliteit” vertonen. Waarde 
wordt beoordeeld aan de hand van 
indicatoren zoals cashflow, dividenden en 
winsten om effecten op te sporen die volgens 
de Beleggingsbeheerder ondergewaardeerd 
zijn op de markt. Kwaliteit wordt beoordeeld 
aan de hand van indicatoren zoals de 
winstgevendheid, stabiliteit, financiële 
gezondheid en corporate governance van een 
bedrijf. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC World 
(Net TR) index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. Het Fonds belegt in bedrijven 
met goede governancepraktijken, zoals 
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Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds.  

bepaald aan de hand van de evaluatiecriteria 
van de Beleggingsbeheerder (raadpleeg het 
deel Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds.  

Duurzaamheidscriteria 

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

De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geëvalueerd op basis van hun 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel, aan de hand van uiteenlopende 
onderliggende maatstaven. De 
Beleggingsbeheerder zal dan beslissen of een 
bedrijf in aanmerking komt voor opname in 
het Fonds, op basis van zijn 
duurzaamheidsprofiel. De 
duurzaamheidskenmerken van een bedrijf 
kunnen ook de grootte van de posities in het 
Fonds beïnvloeden.  

Op governancegebied omvatten de 
geëvalueerde criteria het risico voor de 
aandeelhouders, het toezicht op de 
activiteiten, het boekhoudingsrisico en het 
dividendbeleid. De milieuoverwegingen 
omvatten risico's door de 
klimaatverandering, naast de bredere milieu-
impact en -kansen. De maatschappelijke 
criteria weerspiegelen gebieden zoals 
bedrijfsbetrokkenheid, veiligheid, 
werknemerswelzijn, beheer van de 
bevoorradingsketen en gegevensprivacy.  

De belangrijkste informatiebronnen 
omvatten fundamentele boekhoudgegevens, 
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de propriëtaire duurzaamheidstools van 
Schroders en ESG-gegevens van derde 
partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld. 

QEP Global ESG ex 
Fossil Fuels 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI AC World ex 
Energy (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld, met uitsluiting 
van bedrijven die inkomsten halen uit fossiele 
brandstoffen en bedrijven met reserves van 
fossiele brandstoffen. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld, met uitsluiting 
van bedrijven die inkomsten halen uit fossiele 
brandstoffen (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, de productie, de raffinage en het 
transport van fossiele brandstoffen) en 
bedrijven met reserves van fossiele 
brandstoffen. 

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Waarde” en/of “Kwaliteit” vertonen. Waarde 
wordt beoordeeld aan de hand van 
indicatoren zoals cashflow, dividenden en 
winsten om effecten op te sporen die volgens 
de Beleggingsbeheerder ondergewaardeerd 
zijn op de markt. Kwaliteit wordt beoordeeld 
aan de hand van indicatoren zoals de 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI AC World ex 
Energy (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder, met uitsluiting 
van bedrijven die inkomsten halen uit fossiele 
brandstoffen en bedrijven met reserves van 
fossiele brandstoffen. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld, met uitsluiting 
van bedrijven die inkomsten halen uit fossiele 
brandstoffen (met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, de productie, de raffinage, het 
transport en de stroomopwekking op basis 
van fossiele brandstoffen) en bedrijven met 
reserves van fossiele brandstoffen. 

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Waarde” en/of “Kwaliteit” vertonen. Waarde 
wordt beoordeeld aan de hand van 
indicatoren zoals cashflow, dividenden en 
winsten om effecten op te sporen die volgens 
de Beleggingsbeheerder ondergewaardeerd 
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winstgevendheid, stabiliteit, financiële 
gezondheid en corporate governance van een 
bedrijf. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening zal 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

zijn op de markt. Kwaliteit wordt beoordeeld 
aan de hand van indicatoren zoals de 
winstgevendheid, stabiliteit, financiële 
gezondheid en corporate governance van een 
bedrijf. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC World 
ex Energy (Net TR) index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc, zoals bedrijven die inkomsten 
genereren uit fossiele brandstoffen. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens). 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. 
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De bedrijven in het beleggingsuniversum 
worden geëvalueerd op basis van hun 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel, aan de hand van uiteenlopende 
onderliggende maatstaven. De 
Beleggingsbeheerder zal dan beslissen of een 
bedrijf in aanmerking komt voor opname in 
het Fonds, op basis van zijn 
duurzaamheidsprofiel. De 
duurzaamheidskenmerken van een bedrijf 
kunnen ook de grootte van de posities in het 
Fonds beïnvloeden.  

Op governancegebied omvatten de 
geëvalueerde criteria het risico voor de 
aandeelhouders, het toezicht op de 
activiteiten, het boekhoudingsrisico en het 
dividendbeleid. De milieuoverwegingen 
omvatten risico's door de 
klimaatverandering, naast de bredere milieu-
impact en -kansen. De maatschappelijke 
criteria weerspiegelen gebieden zoals 
bedrijfsbetrokkenheid, veiligheid, 
werknemerswelzijn, beheer van de 
bevoorradingsketen en gegevensprivacy.  

De belangrijkste informatiebronnen 
omvatten fundamentele boekhoudgegevens, 
de propriëtaire duurzaamheidstools van 
Schroders en ESG-gegevens van derde 
partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld. 

QEP Global Core Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
MSCI World (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
MSCI World (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
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en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld.  

De weging van het Fonds binnen één land, 
regio of sector zal doorgaans minder dan 3% 
afwijken van de doelindex, terwijl de weging 
van ieder effect doorgaans minder dan 0,75% 
zal afwijken van de benchmark. 

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Waarde” en/of “Kwaliteit” vertonen. Waarde 
wordt beoordeeld aan de hand van 
indicatoren zoals cashflow, dividenden en 
winsten om effecten op te sporen die volgens 
de Beleggingsbeheerder ondergewaardeerd 
zijn op de markt. Kwaliteit wordt beoordeeld 
aan de hand van indicatoren zoals de 
winstgevendheid, stabiliteit, financiële 
gezondheid en corporate governance van een 
bedrijf. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld.  

De weging van het Fonds binnen één land, 
regio of sector zal doorgaans minder dan 3% 
afwijken van de doelindex, terwijl de weging 
van ieder effect doorgaans minder dan 0,75% 
zal afwijken van de benchmark. 

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Waarde” en/of “Kwaliteit” vertonen. Waarde 
wordt beoordeeld aan de hand van 
indicatoren zoals cashflow, dividenden en 
winsten om effecten op te sporen die volgens 
de Beleggingsbeheerder ondergewaardeerd 
zijn op de markt. Kwaliteit wordt beoordeeld 
aan de hand van indicatoren zoals de 
winstgevendheid, stabiliteit, financiële 
gezondheid en corporate governance van een 
bedrijf. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI World (Net 
TR) index, 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 Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. De bedrijven 
in het beleggingsuniversum worden 
geëvalueerd op basis van hun governance-, 
milieu- en maatschappelijk profiel, aan de 
hand van uiteenlopende onderliggende 
maatstaven. De Beleggingsbeheerder houdt 
rekening met een evaluatie van het 
duurzaamheidsprofiel van bedrijven bij het 
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bepalen van de positiegroottes binnen de 
portefeuille.  

Op governancegebied omvatten de 
geëvalueerde criteria het risico voor de 
aandeelhouders, het toezicht op de 
activiteiten, het boekhoudingsrisico en het 
dividendbeleid. De milieuoverwegingen 
omvatten risico's door de 
klimaatverandering, naast de bredere milieu-
impact en -kansen. De maatschappelijke 
criteria weerspiegelen gebieden zoals 
bedrijfsbetrokkenheid, veiligheid, 
werknemerswelzijn, beheer van de 
bevoorradingsketen en gegevensprivacy.  

De belangrijkste informatiebronnen 
omvatten fundamentele boekhoudgegevens, 
de propriëtaire duurzaamheidstools van 
Schroders en ESG-gegevens van derde 
partijen. 

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

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 Fonds 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. 



Pagina 38 van 65 

QEP Global 
Quality 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
MSCI AC World (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld.  

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Kwaliteit” vertonen. Kwaliteit wordt 
beoordeeld aan de hand van indicatoren 
zoals de winstgevendheid, stabiliteit, 
financiële gezondheid en corporate 
governance van een bedrijf. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
MSCI AC World (Net TR) index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
aan aandelen verwante effecten van 
bedrijven uit de hele wereld.  

Het Fonds concentreert zich op bedrijven die 
bepaalde kenmerken op het gebied van 
“Kwaliteit” vertonen. Kwaliteit wordt 
beoordeeld aan de hand van indicatoren 
zoals de winstgevendheid, stabiliteit, 
financiële gezondheid en corporate 
governance van een bedrijf. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de MSCI AC World 
(Net TR) index, 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 Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past governance- en 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. De bedrijven 
in het beleggingsuniversum worden 
geëvalueerd op basis van hun governance-, 
milieu- en maatschappelijk profiel, aan de 
hand van uiteenlopende onderliggende 
maatstaven. De Beleggingsbeheerder houdt 
rekening met een evaluatie van het 
duurzaamheidsprofiel van bedrijven bij het 
bepalen van de positiegroottes binnen de 
portefeuille.  

Op governancegebied omvatten de 
geëvalueerde criteria het risico voor de 
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aandeelhouders, het toezicht op de 
activiteiten, het boekhoudingsrisico en het 
dividendbeleid. De milieuoverwegingen 
omvatten risico's door de 
klimaatverandering, naast de bredere milieu-
impact en -kansen. De maatschappelijke 
criteria weerspiegelen gebieden zoals 
bedrijfsbetrokkenheid, veiligheid, 
werknemerswelzijn, beheer van de 
bevoorradingsketen en gegevensprivacy.  

De belangrijkste informatiebronnen 
omvatten fundamentele boekhoudgegevens, 
de propriëtaire duurzaamheidstools van 
Schroders en ESG-gegevens van derde 
partijen. 

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

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 Fonds 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. 

Sustainable EURO 
Credit  

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro 
Corporate index na aftrek van vergoedingen, 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan die van de 
ICE Bank of America Merrill Lynch Euro 
Corporate index na aftrek van vergoedingen, 
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door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die luiden in euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in of zijn afgedekt naar de euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven en andere 
emittenten van andere dan staatsobligaties, 
overheden, overheidsinstellingen en 
supranationale entiteiten uit de hele wereld. 

De Beleggingsbeheerder is van oordeel dat 
bedrijven die blijk geven van positieve 
duurzaamheidskenmerken, zoals het beheer 
van het bedrijf voor de lange termijn, oog 
hebben voor zijn verantwoordelijkheden 
tegenover klanten, werknemers en 
leveranciers, en respect voor het milieu, in 
een betere positie verkeren om hun groei op 
lange termijn door te trekken. 

Het Fonds voert een screening uit om 
emittenten uit het beleggingsuniversum uit 
te sluiten die een groot deel van hun 
inkomsten genereren uit de productie van 
bepaalde producten en diensten die geacht 
worden een negatief effect te hebben op het 
milieu en de maatschappij. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Bij zijn analyse van effecten vergelijkt het 
Fonds de emittenten in het kader van hun 
sector en lokale tegenhangers. Het Fonds 
hanteert ook een toekomstgerichte aanpak, 
waarbij duurzaamheid en financieel 
onderzoek worden gecombineerd met 
overleg met de emittenten, om verbeterende 
en verslechterende 
duurzaamheidskenmerken te identificeren en 
verbeterende kenmerken te promoten. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen beleggen in 
effecten met een kredietrating die onder 
“investment grade” ligt (zoals toegekend 
door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een 

door te beleggen in effecten met vaste of 
vlottende rente die luiden in euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld 
die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in of zijn afgedekt naar de euro en zijn 
uitgegeven door bedrijven en andere 
emittenten van andere dan staatsobligaties, 
overheden, overheidsinstellingen en 
supranationale entiteiten uit de hele wereld. 

Bij zijn analyse van effecten vergelijkt het 
Fonds de emittenten in het kader van hun 
sector en lokale tegenhangers. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de ICE Bank of 
America Merrill Lynch Euro Corporate index, 
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 Fonds. 

Het Fonds belegt minstens 10% van zijn 
vermogen in groene, sociale en/of duurzame 
obligaties (raadpleeg het deel Kenmerken van 
het Fonds voor nadere gegevens).  

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 
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rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
staatsobligaties; 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties, inclusief tot 
10% van zijn vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Het Fonds kan: 

- tot 30% van zijn vermogen beleggen in 
effecten met een kredietrating die onder 
“investment grade” ligt (zoals toegekend 
door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
ratingbureau voor obligaties met een 
rating en impliciete Schroders-ratings 
voor obligaties zonder rating); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
staatsobligaties; 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten; en 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
converteerbare obligaties, inclusief tot 
10% van zijn vermogen in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De strategie past filters toe om best-in-class 
bedrijven te combineren met beleggingen in 
emittenten die blijk geven van goede of 
verbeterende duurzaamheidskenmerken. Dat 
gebeurt door:  

• Het uitsluiten van emittenten waarvan de 
activiteiten volgens de 
Beleggingsbeheerder schadelijk voor het 
milieu zijn, zware maatschappelijke kosten 
inhouden, de mensenrechten schenden 
en/of blijk geven van flagrant wangedrag.  

• Het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
duurzaamheidstraject vertonen ten 
opzichte van hun sectorale tegenhangers. 
In het kader van dit selectieproces houdt 
de Beleggingsbeheerder ook rekening 
met de inzet van bedrijven voor duurzame 
thema's zoals verantwoorde financiering, 
afvalbeheer, opvang van 
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klimaatverandering, onderwijs, 
gezondheid en welzijn, en 
kringloopverpakkingen.  

De selectie van groene, sociale en duurzame 
obligaties houdt ook in dat de globale 
duurzaamheid van de emittent wordt 
geëvalueerd, via de analyse van de 
aanwending van de opbrengst en de 
verwachte impact op de doelstellingen van de 
obligatie. Een groene obligatie is een effect 
met vaste of vlottende rente voor de 
financiering van een milieudoelstelling. Een 
sociale obligatie is een effect met vaste of 
vlottende rente voor de financiering van een 
maatschappelijke doelstelling. Een duurzame 
obligatie is een effect met vaste of vlottende 
rente voor de financiering van een zowel 
maatschappelijke als milieugerichte 
doelstelling. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met bedrijven voor de bevordering van 
transparantie, de transitie naar een 
kringloopeconomie met lagere 
koolstofintensiteit en maatschappelijk 
verantwoord gedrag dat duurzame groei en 
alfagenerering stimuleert.  

De belangrijkste bronnen van de informatie 
die wordt gebruikt voor de analyse zijn de 
propriëtaire duurzaamheidstools van 
Schroders en het onderzoek van de 
Beleggingsbeheerder, onderzoek van derde 
partijen, ngo-rapporten en netwerken van 
experts. De Beleggingsbeheerder voert ook 
zijn eigen analyse uit van informatie zoals 
verstrekt door de bedrijven, inclusief de 
informatie in de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
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effecten met vaste of vlottende rente die 
luiden in verschillende valuta’s en zijn 
uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. 
Het universum omvat (louter in het kader van 
deze toetsing) geen effecten met vaste of 
vlottende rente uitgegeven door (semi-
)overheidsinstellingen. 

Sustainable 
European Market 
Neutral 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar een positief 
rendement na aftrek van vergoedingen over 
een periode van drie jaar door te beleggen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven die beantwoorden 
aan de duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven. Het Fonds kan 
(uitzonderlijk) tot 100% van zijn vermogen in 
Geldmarktbeleggingen en contanten houden. 
Dit zal beperkt blijven tot een maximum van 
zes maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Fonds niet onder de toepassing van MMFR 
vallen. 

Het Fonds hanteert een Marktneutrale 
strategie die ernaar streeft een rendement te 
boeken dat niet nauw gecorreleerd is met het 
rendement van de Europese 
aandelenmarkten. 

De Beleggingsbeheerder is van oordeel dat 
bedrijven die blijk geven van positieve 
duurzaamheidskenmerken, zoals het beheer 
van het bedrijf voor de lange termijn, oog 
hebben voor zijn verantwoordelijkheden 
tegenover klanten, werknemers en 
leveranciers, en respect voor het milieu, in 
een betere positie verkeren om hun groei op 
lange termijn door te trekken. De 
Beleggingsbeheerder streeft ernaar de 
impact van de activiteiten van een bedrijf op 
de maatschappij en de kwaliteit van de relatie 
met de stakeholders van het bedrijf te 
verwerken in zijn waarderingsevaluatie. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar een positief 
rendement na aftrek van vergoedingen over 
een periode van drie jaar door te beleggen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven die beantwoorden 
aan de duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven. Het Fonds kan 
(uitzonderlijk) tot 100% van zijn vermogen in 
Geldmarktbeleggingen en contanten houden. 
Dit zal beperkt blijven tot een maximum van 
zes maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Fonds niet onder de toepassing van MMFR 
vallen. 

Het Fonds hanteert een Marktneutrale 
strategie die ernaar streeft een rendement te 
boeken dat niet nauw gecorreleerd is met het 
rendement van de Europese 
aandelenmarkten. 

Het Fonds 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 Fonds.  

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens). 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
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worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (en andere activaklassen), 
landen, regio's, sectoren of valuta's, 
Beleggingsfondsen en warrants. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, 
long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. Indien het Fonds gebruikmaakt van 
contracts for difference, moeten de 
onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid mag 
beleggen. Contracts for difference kunnen 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en aan 
aandelen verwante effecten te verwerven of 
om de blootstelling daaraan af te dekken. De 
brutoblootstelling van de contracts for 
difference zal niet meer bedragen dan 250% 
en zal naar verwachting binnen een vork van 
0% tot 230% van de Netto-inventariswaarde 
blijven. In bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
[www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (en andere activaklassen), 
landen, regio's, sectoren of valuta's, 
Beleggingsfondsen en warrants. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, 
long en short, met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds. Indien het Fonds gebruikmaakt van 
contracts for difference, moeten de 
onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid mag 
beleggen. Contracts for difference kunnen 
worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan aandelen en aan 
aandelen verwante effecten te verwerven of 
om de blootstelling daaraan af te dekken. De 
brutoblootstelling van de contracts for 
difference zal niet meer bedragen dan 250% 
en zal naar verwachting binnen een vork van 
0% tot 230% van de Netto-inventariswaarde 
blijven. In bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

De Beleggingsbeheerder zal enkel 
gebruikmaken van derivaten (inclusief 
shortposities) op een wijze die strookt met de 
duurzaamheidscriteria van het Fonds 
(raadpleeg het deel Kenmerken van het 
Fonds voor nadere gegevens).  

Duurzaamheidscriteria 

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

De Beleggingsbeheerder streeft naar 
longposities in bedrijven die een positieve 
impact op de maatschappij hebben en/of blijk 
geven van best-in-class gedragsnormen, en 
naar shortposities in bedrijven die een 
negatieve impact op de maatschappij hebben 
en/of blijk geven van ondeugdelijke 
gedragsnormen.  

De gedragsnormen worden geëvalueerd aan 
de hand van de relaties van het bedrijf met 
zijn belangrijkste stakeholders, in het 
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bijzonder zijn werknemers, toezichthouders, 
klanten, leveranciers en lokale 
gemeenschappen. Dat wordt gecombineerd 
met een evaluatie van zijn governance, 
managementkwaliteit en milieu-impact. De 
maatschappelijke impact wordt geëvalueerd 
aan de hand van een propriëtaire tool die de 
algemene prestaties van een bedrijf op 
duurzaamheidsgebied beoordeelt. Deze 
analyse biedt de Beleggingsbeheerder een 
kader om het algemene 
duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te 
onderzoeken en bedrijven te vinden met 
hoogstaande gedragsnormen en een 
positieve impact op de maatschappij, in 
vergelijking met andere bedrijven.  

De Beleggingsbeheerder streeft ook naar een 
koolstofarme portefeuille door de 
koolstofuitstoot en koolstofintensiteit van de 
emittenten te evalueren. 

De belangrijkste basisgegevens voor het 
beleggingsproces zijn intern bottom-up 
fundamenteel onderzoek, Schroders’ 
propriëtaire duurzaamheidstools en ESG-
onderzoek van derde partijen.  

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Europese bedrijven. 

Sustainable 
Multi-Asset 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van vijf à 
zeven jaar naar vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan 50% MSCI 
World EUR Hedged en 30% FTSE World 
Government Bond Index EUR Hedged en 20% 
Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Index EUR Hedged na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in een 
gediversifieerd scala van activa en markten 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van vijf à 
zeven jaar naar vermogensgroei en 
inkomsten die hoger liggen dan 50% MSCI 
World EUR Hedged en 30% FTSE World 
Government Bond Index EUR Hedged en 20% 
Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Index EUR Hedged na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in een 
gediversifieerd scala van activa en markten 



Pagina 46 van 65 

uit de hele wereld die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen direct, 
of indirect via derivaten, in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten, vastrentende 
effecten en Alternatieve Activaklassen. De 
blootstelling aan Alternatieve Activaklassen 
wordt verworven via in aanmerking komende 
activa, zoals beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

De Beleggingsbeheerder is van oordeel dat 
bedrijven die blijk geven van positieve 
duurzaamheidskenmerken, zoals het beheer 
van het bedrijf voor de lange termijn, oog 
hebben voor zijn verantwoordelijkheden 
tegenover klanten, werknemers en 
leveranciers, en respect voor het milieu, in 
een betere positie verkeren om hun groei op 
lange termijn door te trekken. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds streeft over een periode van vijf à 
zeven jaar naar de verwezenlijking van zijn 
doel, een hoger rendement dan dat van 50% 
MSCI World EUR Hedged en 30% FTSE World 
Government Bond Index EUR Hedged en 20% 
Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Index EUR Hedged bij ongeveer 
twee derde van het volatiliteitsniveau (een 
maatstaf voor de mate waarin het rendement 
van het Fonds kan schommelen) van de 
wereldwijde aandelenmarkten gedurende 
dezelfde periode. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
(met inbegrip van total return swaps), long en 
short, met het oog op de verwezenlijking van 
beleggingswinsten, de verlaging van het 
risico of een efficiënter beheer van het Fonds. 
Indien het Fonds gebruikmaakt van total 
return swaps en contracts for difference, 
moeten de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid mag 
beleggen. Specifiek kunnen total return 
swaps en contracts for difference worden 

uit de hele wereld die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen direct, 
of indirect via derivaten, in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten, vastrentende 
effecten en Alternatieve Activaklassen. De 
blootstelling aan Alternatieve Activaklassen 
wordt verworven via in aanmerking komende 
activa, zoals beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan 50% MSCI World 
EUR Hedged en 30% FTSE World Government 
Bond Index EUR Hedged en 20% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Corporate Index 
EUR Hedged, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds streeft over een periode van vijf à 
zeven jaar naar de verwezenlijking van zijn 
doel, een hoger rendement dan dat van 50% 
MSCI World EUR Hedged en 30% FTSE World 
Government Bond Index EUR Hedged en 20% 
Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Corporate Index EUR Hedged bij ongeveer 
twee derde van het volatiliteitsniveau (een 
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gebruikt om long- en shortblootstelling aan 
aandelen en aan aandelen verwante effecten, 
effecten met vaste of vlottende rente en 
grondstoffenindices te verwerven. De 
brutoblootstelling van de total return swaps 
en de contracts for difference zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar verwachting 
binnen een vork van 0% tot 30% van de 
Netto-inventariswaarde blijven. Door 
marktbewegingen op korte termijn kan dit 
percentage soms hoger liggen. 

Het Fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn 
vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen houden. Dit zal 
beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Fonds niet onder de toepassing van MMFR 
vallen. Het Fonds kan tevens tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in Beleggingsfondsen 
van het open type. 

maatstaf voor de mate waarin het rendement 
van het Fonds kan schommelen) van de 
wereldwijde aandelenmarkten gedurende 
dezelfde periode. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
(met inbegrip van total return swaps), long en 
short, met het oog op de verwezenlijking van 
beleggingswinsten, de verlaging van het 
risico of een efficiënter beheer van het Fonds. 
Indien het Fonds gebruikmaakt van total 
return swaps en contracts for difference, 
moeten de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid mag 
beleggen. Specifiek kunnen total return 
swaps en contracts for difference worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling aan 
aandelen en aan aandelen verwante effecten, 
effecten met vaste of vlottende rente en 
grondstoffenindices te verwerven. De 
brutoblootstelling van de total return swaps 
en de contracts for difference zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar verwachting 
binnen een vork van 0% tot 30% van de 
Netto-inventariswaarde blijven. Door 
marktbewegingen op korte termijn kan dit 
percentage soms hoger liggen. 

Het Fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn 
vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen houden. Dit zal 
beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Fonds niet onder de toepassing van MMFR 
vallen. Het Fonds kan tevens tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in Beleggingsfondsen 
van het open type. 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. De 
Beleggingsbeheerder past zowel een 
negatieve als een positieve screening toe.  

Eerst krijgen de bedrijven een ESG-score, die 
rekening houdt met aspecten zoals 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen en de samenstelling van de 
raad van bestuur. De Beleggingsbeheerder 
zal op basis van deze ESG-score beslissen of 
een belegging in aanmerking komt voor 
opname en zal doorgaans de bedrijven met 
de laagste scores in iedere sector uitsluiten. 
De multiactiva-aard van het Fonds houdt in 
dat de Beleggingsbeheerder de ESG-scores 
zal analyseren in diverse activaklassen als 
input voor de activaspreiding van het Fonds.  
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Binnen het door deze screening vastgelegde 
beleggingsuniversum van het Fonds 
evalueert de Beleggingsbeheerder de 
bedrijven aan de hand van uiteenlopende 
milieu- en maatschappelijke maatstaven. Hij 
kan beleggingen selecteren die volgens hem 
bijdragen aan een of meer milieu- of 
maatschappelijke doelstellingen, op 
voorwaarde dat zij geen wezenlijke schade 
toebrengen aan andere milieu- of 
maatschappelijke doelstellingen.  

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
uitgegeven door bedrijven wereldwijd en 
Alternatieve Activa 

klassen. Het universum omvat echter (louter 
in het kader van deze toetsing) geen 
vastrentende effecten uitgegeven door (semi-
)overheidsinstellingen. 

Sustainable 
Multi-Asset 
Income 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden 
van 3-5% per jaar door te beleggen in een 
gediversifieerd scala van activa en markten 
uit de hele wereld die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Dit cijfer is niet 
gewaarborgd en het kan veranderen 
naargelang de marktomstandigheden. 

Beleggingsbeleid 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden 
van 3-5% per jaar door te beleggen in een 
gediversifieerd scala van activa en markten 
uit de hele wereld die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Dit cijfer is niet 
gewaarborgd en het kan veranderen 
naargelang de marktomstandigheden. 

Beleggingsbeleid 
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Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen direct, 
of indirect via derivaten, in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten, vastrentende 
effecten en Alternatieve Activaklassen. De 
blootstelling aan Alternatieve Activaklassen 
wordt verworven via in aanmerking komende 
activa, zoals beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

Het Fonds kan: 

- tot 50% van zijn vermogen beleggen in 
effecten (met vaste en vlottende rente) 
onder beleggingskwaliteit (dit zijn effecten 
met een kredietrating onder “investment 
grade” zoals gemeten door Standard & 
Poor’s of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau) en effecten 
zonder rating; 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in schuldbewijzen van 
opkomende markten (met vaste en 
vlottende rente); 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten. 

De Beleggingsbeheerder is van oordeel dat 
bedrijven die blijk geven van positieve 
duurzaamheidskenmerken, zoals het beheer 
van het bedrijf voor de lange termijn, oog 
hebben voor zijn verantwoordelijkheden 
tegenover klanten, werknemers en 
leveranciers, en respect voor het milieu, in 
een betere positie verkeren om hun groei op 
lange termijn door te trekken. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds streeft naar een risicoprofiel dat 
vergelijkbaar is met dat van een portefeuille 
van 30% aandelen en 70% vastrentende 
effecten. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
(met inbegrip van total return swaps), long en 
short, met het oog op de verwezenlijking van 
beleggingswinsten, de verlaging van het 
risico of een efficiënter beheer van het Fonds. 
Indien het Fonds gebruikmaakt van total 
return swaps en contracts for difference, 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen direct, 
of indirect via derivaten, in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten, vastrentende 
effecten en Alternatieve Activaklassen. De 
blootstelling aan Alternatieve Activaklassen 
wordt verworven via in aanmerking komende 
activa, zoals beschreven in Bijlage III van dit 
Prospectus. 

Het Fonds kan: 

- tot 50% van zijn vermogen beleggen in 
effecten (met vaste en vlottende rente) 
onder beleggingskwaliteit (dit zijn effecten 
met een kredietrating onder “investment 
grade” zoals gemeten door Standard & 
Poor’s of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau) en effecten 
zonder rating. 

- meer dan 50% van zijn vermogen 
beleggen in schuldbewijzen van 
opkomende markten (met vaste en 
vlottende rente). 

- tot 20% van zijn vermogen beleggen in 
door vermogen gedekte effecten en in 
door hypotheek gedekte effecten 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan 30% MSCI AC World 
Index (afgedekt naar EUR), 40% Barclays 
Global Aggregate Corporate Bond Index 
(afgedekt naar EUR) en 30% Barclays Global 
High Yield excl CMBS & EMG 2% (afgedekt 
naar EUR), 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens). 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
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moeten de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid mag 
beleggen. Specifiek kunnen total return 
swaps en contracts for difference worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling aan 
aandelen en aan aandelen verwante effecten, 
effecten met vaste of vlottende rente en 
grondstoffenindices te verwerven. De 
brutoblootstelling van de total return swaps 
en de contracts for difference zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar verwachting 
binnen een vork van 0% tot 20% van de 
Netto-inventariswaarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage hoger 
liggen. 

Het Fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn 
vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen houden. Dit zal 
beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Fonds niet onder de toepassing van MMFR 
vallen. Het Fonds kan tevens tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in Beleggingsfondsen 
van het open type. 

Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures 

Het Fonds streeft naar een risicoprofiel dat 
vergelijkbaar is met dat van een portefeuille 
van 30% aandelen en 70% vastrentende 
effecten. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
(met inbegrip van total return swaps), long en 
short, met het oog op de verwezenlijking van 
beleggingswinsten, de verlaging van het 
risico of een efficiënter beheer van het Fonds. 
Indien het Fonds gebruikmaakt van total 
return swaps en contracts for difference, 
moeten de onderliggende activa bestaan uit 
instrumenten waarin het Fonds volgens zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid mag 
beleggen. Specifiek kunnen total return 
swaps en contracts for difference worden 
gebruikt om long- en shortblootstelling aan 
aandelen en aan aandelen verwante effecten, 
effecten met vaste of vlottende rente en 
grondstoffenindices te verwerven. De 
brutoblootstelling van de total return swaps 
en de contracts for difference zal niet meer 
bedragen dan 30% en zal naar verwachting 
binnen een vork van 0% tot 20% van de 
Netto-inventariswaarde blijven. In bepaalde 
omstandigheden kan dit percentage hoger 
liggen. 

Het Fonds kan (uitzonderlijk) tot 100% van zijn 
vermogen in contanten en 
Geldmarktbeleggingen houden. Dit zal 
beperkt blijven tot een maximum van zes 
maanden (anders zal het Fonds worden 
vereffend). Gedurende deze periode zal het 
Fonds niet onder de toepassing van MMFR 
vallen. Het Fonds kan tevens tot 10% van zijn 
vermogen beleggen in Beleggingsfondsen 
van het open type. 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. De 
Beleggingsbeheerder past zowel een 
negatieve als een positieve screening toe.  

Eerst krijgen de bedrijven een ESG-score, die 
rekening houdt met aspecten zoals 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen en de samenstelling van de 
raad van bestuur. De Beleggingsbeheerder 
zal op basis van deze ESG-score beslissen of 
een belegging in aanmerking komt voor 
opname en zal doorgaans de bedrijven met 
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de laagste scores in iedere sector uitsluiten. 
De multiactiva-aard van het Fonds houdt in 
dat de Beleggingsbeheerder de ESG-scores 
zal analyseren in diverse activaklassen als 
input voor de activaspreiding van het Fonds. 

Binnen het door deze screening vastgelegde 
beleggingsuniversum van het Fonds 
evalueert de Beleggingsbeheerder de 
bedrijven aan de hand van uiteenlopende 
milieu- en maatschappelijke maatstaven. Hij 
kan beleggingen selecteren die volgens hem 
bijdragen aan een of meer milieu- of 
maatschappelijke doelstellingen, op 
voorwaarde dat zij geen wezenlijke schade 
toebrengen aan andere milieu- of 
maatschappelijke doelstellingen. 

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld 
en Alternatieve Activaklassen. Het universum 
omvat echter (louter in het kader van deze 
toetsing) geen schuld uitgegeven door (semi-
)overheidsinstellingen. 

Sustainable 
Multi-Factor 
Equity 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI AC World (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de MSCI AC World (Net 
TR) index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van bedrijven uit de hele 
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verwante effecten van bedrijven uit de hele 
wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van wereldwijde bedrijven die volgens de 
Beleggingsbeheerder duurzame beleggingen 
zijn en die focussen op verschillende 
aandelenfactoren (ook wel bekend als 
beleggingsstijlen). Bedrijven zullen 
tegelijkertijd worden beoordeeld op deze 
aandelenfactoren aan de hand van een 
volledig geïntegreerde systematische, 
bottom-up beleggingsbenadering. 

Relevante aandelenfactoren kunnen het 
volgende omvatten: 

- Lage volatiliteit – indicatoren zoals de 
schommeling van de aandelenkoers en 
het historische rendement worden 
beoordeeld om de effecten te 
identificeren die volgens de 
Beleggingsbeheerder kleinere 
prijsschommelingen zullen ervaren dan de 
wereldwijde aandelenmarkten over het 
algemeen. 

- Momentum – trends in aandelen, sectoren 
of landen in de relevante aandelenmarkt 
worden beoordeeld. 

- Kwaliteit – indicatoren zoals de 
winstgevendheid, stabiliteit en financiële 
gezondheid van een bedrijf worden 
beoordeeld. 

- Waarde – indicatoren zoals cashflow, 
dividenden en winsten worden 
beoordeeld om effecten op te sporen die 
volgens de Beleggingsbeheerder 
ondergewaardeerd zijn door de markt. 

- Smallcap – houdt beleggingen in kleine 
bedrijven in. Kleine bedrijven zijn 
bedrijven die, op het moment van 
aankoop, bij de laagste 30% op het vlak 
van marktkapitalisatie van de wereldwijde 
aandelenmarkt worden gerekend en 
aantrekkelijke kenmerken vertonen 
gebaseerd op de hierboven beschreven 
stijlen. 

Het Fonds gebruikt een systematisch 
optimaliseringsproces dat alle bedrijven in 
een breed universum, met inbegrip van de 
MSCI AC World (Net TR) index, een score 
geeft op de bovenstaande aandelenfactoren 
en de hieronder beschreven 
duurzaamheidsrisicofactoren om een 
portefeuille van doorgaans 300 – 400 effecten 

wereld die beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van de 
Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder en die focussen 
op verschillende aandelenfactoren (ook wel 
bekend als beleggingsstijlen). Bedrijven 
zullen tegelijkertijd worden beoordeeld op 
deze aandelenfactoren aan de hand van een 
volledig geïntegreerde systematische, 
bottom-up beleggingsbenadering. 

Relevante aandelenfactoren kunnen het 
volgende omvatten: 

- Lage volatiliteit – indicatoren zoals de 
schommeling van de aandelenkoers en 
het historische rendement worden 
beoordeeld om de effecten te 
identificeren die volgens de 
Beleggingsbeheerder kleinere 
prijsschommelingen zullen ervaren dan de 
wereldwijde aandelenmarkten over het 
algemeen. 

- Momentum – trends in aandelen, sectoren 
of landen in de relevante aandelenmarkt 
worden beoordeeld. 

- Kwaliteit – indicatoren zoals de 
winstgevendheid, stabiliteit en financiële 
gezondheid van een bedrijf worden 
beoordeeld. 

- Waarde – indicatoren zoals cashflow, 
dividenden en winsten worden 
beoordeeld om effecten op te sporen die 
volgens de Beleggingsbeheerder 
ondergewaardeerd zijn door de markt. 

- Smallcap – houdt beleggingen in kleine 
bedrijven in. Kleine bedrijven zijn 
bedrijven die, op het moment van 
aankoop, bij de laagste 30% op het vlak 
van marktkapitalisatie van de wereldwijde 
aandelenmarkt worden gerekend en 
aantrekkelijke kenmerken vertonen 
gebaseerd op de hierboven beschreven 
stijlen. 

- Duurzaamheid – omvat de evaluatie van 
de uitdagingen en kansen waarmee 
bedrijven worden geconfronteerd op 
maatschappelijk, milieu- en 
governancegebied. 
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samen te stellen. Het systematische 
optimaliseringsproces is erop gericht de 
verwachte blootstelling van het Fonds aan de 
totale score op de aandelenfactoren te 
maximaliseren, rekening houdend met het 
actieve risico en de transactiekosten, waarbij 
aanvullende controles worden toegepast om 
het concentratierisico met betrekking tot 
effecten, sectoren en bedrijfstakken en 
onverwachte voorkeuren voor of tegen de 
benchmark te beheren. De 
Beleggingsbeheerder beoordeelt de 
systematische resultaten en past ze aan om 
ervoor te zorgen dat de gewenste 
risicokenmerken aanwezig zijn en dat de 
portefeuille geschikt is ten opzichte van de 
aandelenfactoren. Het Fonds wordt 
maandelijks opnieuw samengesteld. 

De duurzaamheid zal worden beoordeeld aan 
de hand van een kwantitatief kader 
waartegen bepaalde duurzame risicofactoren 
worden afgemeten, zoals de efficiëntie van 
milieupraktijken, de impact op de 
klimaatwijziging, verantwoorde 
arbeidspraktijken en de gevoeligheid ten 
aanzien van de gemeenschappen waarin de 
bedrijven actief zijn. Lage 
duurzaamheidsscores zullen er niet 
noodzakelijk toe leiden dat een bedrijf wordt 
uitgesloten van het beoordelingsproces, 
maar eerder bijdragen aan de algemene 
beoordeling van dat bedrijf. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

Het Fonds volgt een systematische 
benadering die alle bedrijven in een breed 
universum, met inbegrip van de MSCI AC 
World (Net TR) index, een score geeft op de 
bovenstaande aandelenfactoren om een 
portefeuille van doorgaans 300 – 400 effecten 
samen te stellen. Het systematische proces is 
erop gericht de verwachte blootstelling van 
het Fonds aan de totale score op de 
aandelenfactoren te maximaliseren, rekening 
houdend met het actieve risico en de 
transactiekosten, waarbij aanvullende 
controles worden toegepast om het 
concentratierisico met betrekking tot 
effecten, sectoren en bedrijfstakken en 
onverwachte voorkeuren voor of tegen de 
benchmark te beheren. De 
Beleggingsbeheerder beoordeelt de 
systematische resultaten op regelmatige 
basis en past ze aan om ervoor te zorgen dat 
de gewenste risicokenmerken aanwezig zijn 
en dat de portefeuille geschikt is ten opzichte 
van de aandelenfactoren. 

Het Fonds handhaaft i) een hogere algemene 
duurzaamheidsscore; en ii) een minstens 50% 
lagere koolstofintensiteitsscore, dan de MSCI 
AC World (Net TR) index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

Het Fonds kan beleggen in bedrijven die hun 
duurzaamheidspraktijken naar mening van 
de Beleggingsbeheerder binnen een redelijk 
tijdsbestek zullen verbeteren, doorgaans tot 
twee jaar in de toekomst. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
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Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden.  

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico of 
een efficiënter beheer van het Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De Beleggingsbeheerder zal doorgaans 
bedrijven uitsluiten met een zekere 
blootstelling aan segmenten die volgens hem 
schadelijk zijn voor de maatschappij, zoals 
tabak, gokken en wapens. Om het 
koolstofrisico van het Fonds terug te dringen, 
sluit de Beleggingsbeheerder doorgaans ook 
bedrijven uit met een zekere blootstelling aan 
thermische steenkool en olie uit teerzand.  

De Beleggingsbeheerder gebruikt ook een 
kwantitatieve evaluatie om bedrijven met 
duurzame praktijken te vinden. De 
duurzaamheid wordt geëvalueerd op basis 
van de globale milieu- en maatschappelijke 
voordelen en kosten van de activiteiten van 
een bedrijf en de sterkte van zijn 
governancepraktijken.  

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
De duurzaamheidscriteria van het Fonds 
zorgen ervoor dat het globale 
duurzaamheidsprofiel van de portefeuille 
beter is dan dat van de benchmark van het 
Fonds. Inzake koolstofintensiteit bijvoorbeeld 
zal de algemene koolstofintensiteit van het 
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Fonds minstens 50% lager liggen dan die van 
de benchmark van het Fonds. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld. 

Sustainable Swiss 
Equity 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de Swiss Performance 
Index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van Zwitserse bedrijven die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
geconcentreerde portefeuille van aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
Zwitserse bedrijven. 

De Beleggingsbeheerder is van oordeel dat 
bedrijven die blijk geven van positieve 
duurzaamheidskenmerken, zoals het beheer 
van het bedrijf voor de lange termijn, oog 
hebben voor zijn verantwoordelijkheden 
tegenover klanten, werknemers en 
leveranciers, en respect voor het milieu, in 
een betere positie verkeren om hun groei op 
lange termijn door te trekken. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar een vermogensgroei die 
hoger ligt dan die van de Swiss Performance 
Index na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van Zwitserse bedrijven die 
beantwoorden aan de duurzaamheidscriteria 
van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in een 
geconcentreerde portefeuille van aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van 
Zwitserse bedrijven. 

Het Fonds handhaaft een hogere algemene 
duurzaamheidsscore dan de Swiss Leaders 
Index, 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 Fonds. 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van 
emittenten boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina 
van het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de 
hand van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere 
gegevens).  

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek 
gaan met in het Fonds gehouden bedrijven 
om vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
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Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen van 
het risico of een efficiënter beheer van het 
Fonds.  

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren 
van beleggingen voor het Fonds. Een bedrijf 
wordt geëvalueerd aan de hand van 
uiteenlopende ESG-factoren, zoals de 
behandeling van zijn aandeelhouders, de 
governance, de kwaliteit van het 
management en het milieu, waarna een finale 
globale ESG-score wordt toegekend.  

De Beleggingsbeheerder zal hier rekening 
mee houden bij het bepalen of een bedrijf in 
aanmerking komt voor opname in de 
portefeuille van het Fonds, door een groter 
gewicht toe te kennen aan de globale scores.  

De bronnen van de informatie die wordt 
gebruikt voor de analyse omvatten informatie 
die wordt verstrekt door de bedrijven, 
inclusief de duurzaamheidsverslagen en 
andere relevante documenten van de 
bedrijven, de propriëtaire 
duurzaamheidstools van Schroders en 
gegevens van derde partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de 
portefeuille van het Fonds wordt geëvalueerd 
aan de hand van de duurzaamheidscriteria. 
Als gevolg van de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van 
het Fonds uitgesloten als mogelijke 
belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
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andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van Zwitserse bedrijven. 

Artikel 9 Fondsen 

Fonds Voorgaande Beleggingsdoelstelling en -
beleid 

Verbeterde Beleggingsdoelstelling en -beleid 
en Duurzaamheidscriteria 

Global Cities 
Real Estate 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie 
tot vijf jaar naar inkomsten en een 
vermogensgroei die hoger liggen dan die 
van de US Consumer Price index plus 3% na 
aftrek van vergoedingen, door te beleggen 
in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van vastgoedbedrijven uit de hele 
wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen in 
aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van vastgoedbedrijven uit de hele 
wereld, en focust daarbij op bedrijven die 
beleggen in steden die volgens de 
Beleggingsbeheerder een aanhoudende 
economische groei zullen vertonen, onder 
impuls van factoren zoals een solide 
infrastructuur en ondersteunende 
planningstelsels. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 
worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico 
of een efficiënter beheer van het Fonds. 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf 
jaar naar inkomsten en een vermogensgroei die 
hoger liggen dan die van de US Consumer Price 
index plus 3% na aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van vastgoedbedrijven wereldwijd die de 
Beleggingsbeheerder als duurzame beleggingen 
beschouwt. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste 75% van zijn vermogen in duurzame 
beleggingen, dit zijn beleggingen die bijdragen 
aan de milieubestendigheid en innovatie van 
steden en infrastructuur (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere gegevens). 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van emittenten 
boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van 
het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven die geen wezenlijke 
maatschappelijke of milieuschade veroorzaken en 
die werken met goede governancepraktijken, 
zoals bepaald aan de hand van de 
evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder 
(raadpleeg het deel Kenmerken van het Fonds 
voor nadere gegevens). 

Het Fonds kan beleggen in bedrijven die hun 
duurzaamheidspraktijken naar mening van de 
Beleggingsbeheerder binnen een redelijk 
tijdsbestek zullen verbeteren, doorgaans tot twee 
jaar in de toekomst. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met in het Fonds gehouden bedrijven om 
vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de duurzaamheidsbenadering van 
de Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures.  
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Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van vastgoedbedrijven uit de hele wereld, 
en focust daarbij op bedrijven die beleggen in 
steden die volgens de Beleggingsbeheerder een 
aanhoudende economische groei zullen vertonen, 
onder impuls van factoren zoals een solide 
infrastructuur en ondersteunende 
planningstelsels. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in andere 
effecten (inclusief andere activaklassen), landen, 
regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en Geldmarktbeleggingen, en kan 
contanten houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten met 
het oog op het verlagen van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Fonds. Het 
beleggingsuniversum wordt geanalyseerd via 
twee aparte fasen. Elke fase leidt tot de uitsluiting 
van bedrijven vanwege zwakke 
duurzaamheidsmaatstaven:  

• In fase 1 worden steden geanalyseerd inzake 
uiteenlopende maatschappelijke en 
milieumaatstaven. De bedrijven krijgen dan 
een score op basis van hun blootstelling aan 
de betere/mindere locaties. De bedrijven in het 
onderste kwartiel worden verwijderd uit het 
beleggingsuniversum van het Fonds.  

• In fase 2 wordt gefocust op hoeveel moet 
worden belegd in elk bedrijf, aan de hand van 
interne (dus Schroders' propriëtaire 
duurzaamheidstools) en externe tools voor 
duurzaamheidsmeting. De analyse kent een 
duurzaamheidsscore toe aan elk bedrijf. Via dit 
proces wordt het onderste kwartiel van de 
bedrijven (op basis van hun 
duurzaamheidsscore) uitgesloten als 
belegging voor het Fonds. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met in de portefeuille gehouden bedrijven, 
waarvan wordt verwacht dat zij blijk geven van 
een duidelijke toewijding aan duurzaamheid, 
zowel in hun relaties met hun stakeholders als in 
hun streven om hun impact op de natuurlijke 
omgeving terug te dringen.  

De Beleggingsbeheerder voert zijn analyse uit aan 
de hand van eigen onderzoek en Schroders' 
propriëtaire duurzaamheidstools. Onderzoeken 
van derde partijen worden gebruikt als 
aanvullende gegevens, en doorgaans stellen zij 
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zijn bedrijfseigen standpunt ter discussie of 
bekrachtigen ze het.  

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de portefeuille 
van het Fonds wordt geëvalueerd aan de hand 
van de duurzaamheidscriteria. Als gevolg van de 
toepassing van de duurzaamheidscriteria wordt 
minstens 20% van het potentiële 
beleggingsuniversum van het Fonds uitgesloten 
als mogelijke belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het Beleggingsbeleid. 
Dit universum bestaat uit aandelen en aan 
aandelen verwante effecten van bedrijven 
wereldwijd. 

Global Energy 
Transition 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten van 
wereldwijde bedrijven waarvan de 
beheerder meent dat ze te maken hebben 
met de wereldwijde overgang naar 
koolstofarmere energiebronnen. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en kan ten 
minste twee derde van zijn vermogen 
beleggen in een geconcentreerde 
portefeuille van aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van bedrijven uit de hele 
wereld waarvan de Beleggingsbeheerder 
meent dat ze te maken hebben met de 
wereldwijde overgang naar koolstofarmere 
energiebronnen, zoals de productie, de 
distributie, de opslag, het transport van 
koolstofarmere energie en de verwante 
bedrijven van de toeleveringsketen, 
materiaalverstrekkers en 
technologiebedrijven.  

Het Fonds omvat doorgaans minder dan 60 
bedrijven. 

Het Fonds wordt beheerd ten opzichte van 
belangrijke ecologische, sociale en 
governancegerelateerde factoren. Dit 
betekent dat met onderwerpen zoals de 
klimaatverandering, milieuprestaties, 
arbeidsnormen of de samenstelling van de 
raad van bestuur, die de waarde van een 
bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening kan 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft ernaar vermogensgroei te 
bieden door te beleggen in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten van bedrijven uit de 
hele wereld die volgens de Beleggingsbeheerder 
verband houden met de mondiale transitie naar 
koolstofarmere energiebronnen en die de 
Beleggingsbeheerder als duurzame beleggingen 
beschouwt. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste 75% van zijn vermogen in duurzame 
beleggingen, dit zijn beleggingen die bijdragen 
aan de mondiale transitie naar koolstofarmere 
energiebronnen, zoals de productie, de 
distributie, de opslag en het transport van 
koolstofarmere energie en de betrokken 
bedrijven van de toeleveringsketen, 
materiaalverstrekkers en technologiebedrijven.  

Het Fonds zal enkel beleggen in bedrijven die 
minstens 50% van hun inkomsten genereren uit 
activiteiten die bijdragen aan de transitie, of die 
een kritieke rol spelen in de transitie en hun 
blootstelling aan dergelijke activiteiten 
versterken. Raadpleeg het deel Kenmerken van 
het Fonds voor nadere gegevens.  

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van emittenten 
boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van 
het Fonds, te vinden onder 
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worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico 
of een efficiënter beheer van het Fonds.  

www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc, 
zoals bedrijven die inkomsten genereren uit 
fossiele brandstoffen en kernenergie. 

Het Fonds belegt in bedrijven die geen wezenlijke 
maatschappelijke of milieuschade veroorzaken en 
die werken met goede governancepraktijken, 
zoals bepaald aan de hand van de 
evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder 
(raadpleeg het deel Kenmerken van het Fonds 
voor nadere gegevens).  

Het Fonds kan beleggen in bedrijven die hun 
duurzaamheidspraktijken naar mening van de 
Beleggingsbeheerder binnen een redelijk 
tijdsbestek zullen verbeteren, doorgaans tot twee 
jaar in de toekomst. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met in het Fonds gehouden bedrijven om 
vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de duurzaamheidsbenadering 
van de Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in een geconcentreerde portefeuille 
van aandelen en aan aandelen verwante effecten 
van bedrijven uit de hele wereld. Het Fonds omvat 
doorgaans minder dan 60 bedrijven. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in andere 
effecten (inclusief andere activaklassen), landen, 
regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en Geldmarktbeleggingen, en kan 
contanten houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten met 
het oog op het verlagen van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 

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

De bedrijven worden geëvalueerd volgens acht 
ESG-criteria: (1) kwaliteit van het management; (2) 
duurzaamheid van de balans; (3) corporate 
governance; (4) beheer van de reguleringsrisico's; 
(5) beheer van de bevoorradingsketen; (6) 
klantenbeheer; (7) werknemersbeheer; en (8) 
milieubeheer. Het bedrijf krijgt een globale score 
op tien toegewezen en komt op basis van deze 
score terecht in een van de volgende categorieën: 

• ‘Achterblijver’ (score 1 – 3): Bedrijven met een 
zwakke corporate governance, betwistbaar 
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management, zwakke balans en inferieure 
stakeholdersrelaties, en die niet kunnen 
aantonen dat zij zich bewust zijn van de ESG-
problemen waarmee zij worden 
geconfronteerd.  

• ‘Neutraal’ (score 4 – 6): Bedrijven met een 
toereikende corporate governance, geschikt 
management, redelijk solide balans, redelijke 
relaties met de stakeholders en een zeker 
besef van de ESG-problemen. Deze bedrijven 
vertonen niet noodzakelijk ESG-risico's, maar 
zijn ook niet de best-in-class bedrijven met 
het vermogen om marktleidende groei te 
handhaven.  

• ‘Best-in-class’ (score 7 – 10): Bedrijven met 
een sterke corporate governance, 
hoogwaardig management, solide balans, 
goede relaties met de stakeholders en een 
goed besef en beheer van de ESG-problemen. 
Deze bedrijven zouden in staat moeten zijn 
om de beste werknemers aan te trekken, 
marktleider te blijven inzake productiviteit, 
sterke bevoorradingsketens te hebben, de 
voorkeurleverancier van de klanten te zijn en 
oog te hebben voor hun milieu-impact. 

Het Fonds zal doorgaans enkel beleggen in 
bedrijven met een score in de categorieën 
‘neutraal’ of ’best-in-class’. 

De Beleggingsbeheerder voert zijn eigen analyse 
uit van informatie zoals verstrekt door de 
bedrijven, inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven. Onderzoeken van 
derde partijen worden door het team gebruikt als 
aanvullende gegevens, en doorgaans stellen zij 
het eigen standpunt ter discussie of bekrachtigen 
ze het.  

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de portefeuille 
van het Fonds wordt geëvalueerd aan de hand 
van de duurzaamheidscriteria. Het Fonds zal 
minstens 75% van zijn vermogen beleggen in 
bedrijven die minstens 50% van hun inkomsten 
genereren uit activiteiten die de energetische en 
ecologische transitie ondersteunen. 

Healthcare 
Innovation 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei 
door te beleggen in aandelen en aan 
aandelen verwante effecten van kleine 
bedrijven in de gezondheids- en medische 
sector uit de hele wereld. 

Beleggingsbeleid 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt 
ten minste twee derde van zijn vermogen in 

Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds streeft naar vermogensgroei door te 
beleggen in aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven in de gezondheids- en 
medische sectoren uit de hele wereld die de 
Beleggingsbeheerder als duurzame beleggingen 
beschouwt. 

Beleggingsbeleid 
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aandelen en aan aandelen verwante 
effecten van bedrijven uit de hele wereld die 
actief zijn op het vlak van gezondheidszorg, 
medische diensten en verwante producten. 

De Beleggingsbeheerder is van mening dat 
het Fonds door zijn positionering zal kunnen 
profiteren van de structurele groei van de 
vraag naar gezondheidszorg en medische 
behandelingen, gesteund door 
demografische trends, de steeds betere 
levensstandaard en de technologische 
vooruitgang. 

Het Fonds zal beleggen in subsectoren zoals 
biotechnologie, de fabricage en levering van 
generieke geneesmiddelen, farmaceutica, 
ziekteverzekering en 
ziekenhuisbenodigdheden. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in 
andere effecten (inclusief andere 
activaklassen), landen, regio's, sectoren of 
valuta's, beleggingsfondsen, warrants en 
Geldmarktbeleggingen, en kan contanten 
houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten 
met het oog op het verlagen van het risico 
of een efficiënter beheer van het Fonds. 

Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten 
minste twee derde van zijn vermogen in aandelen 
en aan aandelen verwante effecten van bedrijven 
uit de hele wereld die actief zijn op het vlak van 
gezondheidszorg, medische diensten en verwante 
producten. 

Het Fonds belegt ten minste 75% van zijn 
vermogen in duurzame beleggingen, dit zijn 
beleggingen in bedrijven die bijdragen aan de 
vooruitgang in een of meer duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN door groei 
in gezondheidszorg en medische behandelingen 
te bevorderen en de 
gezondheidszorgstandaarden te verbeteren via 
een innovatieve aanpak (raadpleeg het deel 
Kenmerken van het Fonds voor nadere gegevens). 

Het Fonds belegt niet direct in bepaalde 
activiteiten, sectoren of groepen van emittenten 
boven de limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van 
het Fonds, te vinden onder 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Het Fonds belegt in bedrijven die geen wezenlijke 
maatschappelijke of milieuschade veroorzaken en 
die werken met goede governancepraktijken, 
zoals bepaald aan de hand van de 
evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder 
(raadpleeg het deel Kenmerken van het Fonds 
voor nadere gegevens).  

Het Fonds kan beleggen in bedrijven die hun 
duurzaamheidspraktijken naar mening van de 
Beleggingsbeheerder binnen een redelijk 
tijdsbestek zullen verbeteren, doorgaans tot twee 
jaar in de toekomst. 

De Beleggingsbeheerder kan ook in gesprek gaan 
met in het Fonds gehouden bedrijven om 
vastgestelde zwakke punten op 
duurzaamheidsgebied aan te pakken. Nadere 
informatie over de duurzaamheidsbenadering 
van de Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website onder 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Het Fonds kan ook tot een derde van zijn 
vermogen direct of indirect beleggen in andere 
effecten (inclusief andere activaklassen), landen, 
regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en Geldmarktbeleggingen, en kan 
contanten houden. 

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten met 
het oog op het verlagen van het risico of een 
efficiënter beheer van het Fonds. 

Duurzaamheidscriteria 
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De Beleggingsbeheerder past 
duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van 
beleggingen voor het Fonds. 

De Beleggingsbeheerder selecteert bedrijven die 
actief zijn in gezondheidszorg, medische diensten 
en verwante producten, op gebieden zoals 
biotechnologie, de fabricage en levering van 
generieke geneesmiddelen, farmaceutica, 
ziekteverzekering en ziekenhuisbenodigdheden. 
Beleggingsvondsten worden opgespoord via 
propriëtaire fundamentele aandelenanalyse en 
top-down evaluatie van de thematische factoren 
die vraag en aanbod in de gezondheidszorg 
beïnvloeden. Via zijn analyse tracht de 
Beleggingsbeheerder bedrijven op te sporen die 
zich in een goede positie bevinden om producten 
of diensten te ontwikkelen die tegemoet komen 
aan zowel de toenemende vraag naar 
gezondheidszorg als de nood om ervoor te 
zorgen dat de gezondheidszorgsystemen 
efficiënter worden beheerd om de stijgende 
kostendruk te verlichten.  

De Beleggingsbeheerder gebruikt ook een 
propriëtaire tool om de ESG-prestaties van 
bedrijven te evalueren voor ze worden 
geselecteerd voor de portefeuille van het Fonds. 
Individuele namen met zwakke ESG-prestaties 
kunnen toch in de portefeuille worden 
opgenomen als de Beleggingsbeheerder van 
mening is dat een bedrijf op de goede weg is om 
zijn ESG-prestaties te verbeteren. 

Ook andere bronnen van informatie worden 
gebruikt voor deze analyse, zoals informatie die 
wordt verstrekt door de bedrijven, inclusief de 
duurzaamheidsverslagen en andere relevante 
documenten van de bedrijven, andere 
propriëtaire tools van Schroders en gegevens van 
derde partijen. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens 90% van de bedrijven in de portefeuille 
van het Fonds wordt geëvalueerd aan de hand 
van de duurzaamheidscriteria. Als gevolg van de 
toepassing van de duurzaamheidscriteria wordt 
minstens 20% van het potentiële 
beleggingsuniversum van het Fonds uitgesloten 
als mogelijke belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het 
potentiële beleggingsuniversum uit het 
kernuniversum van emittenten die de 
Beleggingsbeheerder voor het Fonds kan 
selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de 
andere beperkingen van de 
Beleggingsdoelstelling en het Beleggingsbeleid. 
Dit universum bestaat uit aandelen en aan 
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aandelen verwante effecten van bedrijven uit de 
hele wereld. 
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Artikel 6 Fondsen 

De fondsen die onder het toepassingsgebied van Artikel 6 van de SFDR-verordening vallen en waarvoor verwijzingen 
naar milieu-, sociale en governancefactoren uit hun beleggingsbeleid zijn verwijderd, zijn de volgende:  

• Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
• Schroder International Selection Fund Emerging Europe 
• Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value 
• Schroder International Selection Fund Emerging Markets 
• Schroder International Selection Fund European Equity Yield 
• Schroder International Selection Fund European Value 
• Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity 
• Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser 
• Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities 
• Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies 
• Schroder International Selection Fund Global Equity 
• Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha 
• Schroder International Selection Fund Global Equity Yield 
• Schroder International Selection Fund Global Recovery 
• Schroder International Selection Fund Latin American 
• Schroder International Selection Fund Middle East 
• Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value 
• Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets 
• Schroder International Selection Fund QEP Global Equity Market Neutral 
• Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus 
• Schroder International Selection Fund Sustainable QEP Emerging Markets 
• Schroder International Selection Fund Swiss Equity 
• Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity 
• Schroder International Selection Fund US Large Cap 
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