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De potentiële gevolgen van de klimaatverandering 
zijn algemeen bekend en de consensus is dat 
verandering op wereldwijde schaal dringend 
noodzakelijk is. In 2015 ondertekenden 195 
regeringen in Parijs de afspraak om de opwarming 
van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. 
Zoals het er nu uitziet, wordt dat niet gehaald  
en stevent de wereld op een temperatuurstijging 
van 3,8°C af (Bron: Schroders Climate Change-
dashboard, september 2019).

Een belangrijke voorwaarde om de klimaatdoelen 
te halen is de overgang naar schone energie.  
De manier waarop energie wordt geproduceerd, 
gedistribueerd en gebruikt moet volledig op de 
schop, wat torenhoge investeringen zal vergen.

Tegelijkertijd brengt het fantastische 
beleggingskansen mee.
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Naar een  
nieuwe wereld
Het is duidelijk dat een wereldwijde transformatie nodig is om de 
klimaatdoelen te halen. Geschat wordt dat hiermee USD 120 biljoen  
aan investeringen in de energie-waardeketen gemoeid zal zijn.  
Dat is een ontzagwekkend bedrag. Ook als maar de helft hiervan zou 
worden gedaan, zouden er nog steeds aanzienlijke kansen ontstaan.

De wereld heeft duidelijke doelen vastgesteld om het energiesysteem 
duurzamer te maken (Bron: Google, Schroders, augustus 2019).

Californië  
In 2030 moet 50% van de elektriciteit  
in Nevada hernieuwbaar zijn en in 2050  
moet 100% koolstofvrij zijn.

In 2045 moet alle elektriciteit in Californië  
afkomstig zijn uit emissieloze bronnen. 

Gestreefd wordt naar 5 miljoen emissieloze 
voertuigen en 250.000 oplaadpunten in 2025.

Texas  
Doelstelling in de Renewable Portfolio 
Standard (RPS) is 10.000 MW hernieuwbare 
opwekkingscapaciteit in 2025.

Massachusetts en Pennsylvania  
In 2050 moet 100% van de elektriciteit  
in Massachusetts afkomstig zijn uit  
hernieuwbare bronnen.

In Pennsylvania ligt een wetsvoorstel klaar  
voor 100% hernieuwbare energie in 2050.

Brazilië  
23% van alle elektriciteit (anders dan waterkracht) 
moet in 2030 uit hernieuwbare bronnen komen.

Twee nieuwe energieveilingen per jaar om  
de hernieuwbare capaciteit uit te breiden.

De wereldwijde energietransitie2
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Deze enorme investeringsgolf geeft bedrijven 
kans om hun reële winsten aanzienlijk te 
verhogen, wat zich vertaalt in meer waarde 
voor de aandeelhouders. 

De transitie naar een koolstofvrije wereld 
vereist een radicale verandering van alle 
sectoren die met energie te maken hebben. 

Dit betekent dat de kansen niet beperkt zijn 
tot de producenten van hernieuwbare energie. 
Of het nu gaat om de manier waarop energie 
wordt gebruikt, opgeslagen of gedistribueerd: 
alles moet anders. De beleggingskansen die 
kunnen ontstaan zijn dan ook uitzonderlijk 
gevarieerd.

Verenigd Koninkrijk  
In 2020 moet 30% van alle elektriciteit afkomstig  
zijn uit hernieuwbare bronnen.

De uitstoot moet in 2050 verlaagd zijn met  
80% ten opzichte van het niveau in 1990.

Plan om het netto-emissieniveau in 2050 naar  
nul te brengen.

EU  
In 2020 moet 30% van alle elektriciteit  
afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen.

Duitsland  
Opwekking uit kolen moet in 2038  
volledig gestopt zijn.

China  
In 2030 moet 35% van alle energie  
afkomstig zijn uit duurzame bronnen.

In 2020 moet 12% van alle conventionele 
personenauto’s emissieloos zijn. 

Spanje  
In 2050 100% van alle elektriciteit  
uit hernieuwbare bronnen.

India  
Gestreefd wordt naar 230GW hernieuwbare  
energie in 2022. 

Nieuw-Zeeland  
In 2025 moet 90% van alle elektriciteit  
uit hernieuwbare bronnen komen.

De wereldwijde energietransitie 3
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Kansen in alle schakels 
van de waardeketen
Mogelijkheden voor winstgroei zullen ontstaan  
op vijf gebieden:

2
Energieopslag 1

Schone 
energieopwekking
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5
Slimme meters  
en vraagrespons3

Stroomtransport-
infrastructuur 

4
Transmissie  
en distributie
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Hernieuwbare energie  
is niets nieuws. Waarom nu?
Er zijn drie structurele trends die elkaar beginnen te versterken,  
waardoor er een krachtig investeringsklimaat is ontstaan voor  
bedrijven in de voorhoede van de energietransitie.

Het financiële plaatje is feite 
een belangrijke motor [achter 
de energietransitie] en zal 
uiteindelijk de doorslag geven.
Michael Bloomberg, CEO van Bloomberg L.P 
(september 2018)

1
Met de huidige toezeggingen van 
regeringen wordt het doel van Parijs, 
om ruim onder de 2°C te blijven, 
bij lange na niet gehaald. Daarom 
zullen de beleidsmaatregelen de 
komende jaren naar verwachting 
worden uitgebreid, waardoor de 
investeringen die samenhangen met 
de energietransitie zullen toenemen.

2
Hernieuwbare energie is inmiddels 
goedkoper dan traditionele 
brandstoffen zoals gas en kolen. 
Zodoende is hernieuwbare energie 
vanuit zuiver economisch oogpunt 
de beste keuze. Bovendien stappen 
steeds meer nutsbedrijven en 
andere bedrijven wereldwijd over  
op hernieuwbare energiebronnen.

3
Er is een sterke consumentenvraag 
naar technologieën die 
hernieuwbare energie gebruiken. 
Elektrische auto’s, zonnepanelen 
en zelfregelende systemen voor 
energieopslag zijn maar enkele van 
de toepassingen die snel groeien.

Milieuzorgen en 
beleidsondersteuning 

Hernieuwbare energie is 
nu rendabel

Toegenomen vraag  
van de consument

De wereldwijde energietransitie6
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1
De opwekking van hernieuwbare 
energie zal tot 2050 moeten 
toenemen van 20% naar circa 85% 
van de hele energiemix. Hiervan 
profiteren nutsbedrijven die zich 
specialiseren in hernieuwbare 
energie, leveranciers van 
elektrische apparaten en energie-
opslagbedrijven die energie 
beschikbaar kunnen stellen op  
het moment dat deze nodig is.

2
Het aandeel van elektriciteit in het 
uiteindelijke energieverbruik zal 
groeien van 20% nu naar circa 45% 
in 2050. Veel landen en regio’s zullen 
hun bestaande elektriciteitsnet en 
infrastructuur daarom ingrijpend 
moeten moderniseren, waarvan 
bedrijven die op dit gebied actief  
zijn zullen profiteren.

3
Vaak gaat er energie verloren tussen 
de plaats van productie en de plaats 
van verbruik. Verbetering van de 
efficiency van het energietransport 
en -beheer schept kansen voor 
energieopslagbedrijven en 
leveranciers van slimme meters, 
vraagresponssystemen en andere 
intelligente technologieën.

Decarbonisatie van de 
stroomopwekking 

Elektrificatie van het 
energiegebruik

Toegenomen efficientie 
van het verbruik

De winnaars vinden
Deze structurele ontwikkelingen vormen de pijler voor 
drie sleuteltrends die winstkansen in alle schakels van 
de energieketen scheppen.
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 Voor de energietransitie 
zijn allerlei grondstoffen 
nodig: van lithium 
voor de batterijen van 
elektrische auto’s tot 
speciale materialen  
voor grootschalige  
opslag van energie.

 De tweede schakel in de 
keten zijn de fabrikanten 
van de onderdelen en 
apparatuur voor het 
opwekken van duurzame 
energie, zoals makers van 
zonnecellen, windmolens 
en hun toeleveranciers.

 Het fonds belegt ook in 
ondernemingen die zich 
richten op het opwekken 
van duurzame energie, 
zoals energiebedrijven 
die sterk in zetten op 
zonne- en windenergie.

Een slim, modern 
netwerk is essentieel om 
duurzame energie van de 
centrale bij huishoudens 
en bedrijven te krijgen. 

 Op het vlak van 
energieverbruik kan nog 
een grote slag gemaakt 
worden. Bijvoorbeeld 
door ontwikkeling van 
snellere oplaadstations 
voor elektrische auto’s. 

Vijf beleggingssegmenten: 

De fondsportefeuille wordt opgebouwd uit bedrijven die actief zijn in vijf segmenten van de energieomslag-
waardeketen. Deze aanpak stelt de fondsbeheerders in staat om meer gericht op zoek te gaan naar bedrijven  
die profiteren van de energietransitie. Elke schakel heeft zijn eigen, unieke investeringscyclus. Dit maakt het  
mogelijk om binnen het thema een breed gespreide portefeuille samen te stellen.

Introductie van Schroder ISF* 
Global Energy Transition

Blootstelling aan de 
hele waardeketen 
voor energie

De energietransitie zal gevolgen hebben voor de hele waardeketen, en 
daarom bevat het belegbare universum niet alleen energieproducenten. 
Het compartiment belegt ook in energiedistributeurs, fabrikanten van 
apparaten, opslagspecialisten en de technologiebedrijven die het gebruik 
van energie faciliteren.

100% vrij 
van fossiele 
brandstoffen en 
kernenergie

Het beleggingsuniversum van ~2000 aandelen wordt aan een screening 
onderworpen. Bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen 
of kernenergie worden uitgesloten, en ook wordt gekeken financiële 
kengetallen en ESG-criteria.

Gericht op 
duurzame groei op 
lange termijn

Met behulp van een beproefd beleggingsproces wordt een high-conviction 
portefeuille van 30-50 bedrijven opgebouwd, gespreid over regio’s en 
sectoren, met als doel op lange termijn duurzame groei te behalen.

Schroder ISF Global Energy Transition is een actief beheerd, wereldwijd 
aandelencompartiment dat streeft naar vermogensgroei op lange termijn 
door te beleggen in de best presterende bedrijven in de transitie naar  
een koolstofarme economie.

*  Schroder International Selection Fund wordt in dit hele document  
Schroder ISF genoemd.

De wereldwijde energietransitie 9
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Duurzaamheidsanalysemodel:  
8 aandachtsgebieden

Het compartiment gebruikt duurzame  
criteria in elke stap van het beleggingsproces.  
Het duurzaamheidsanalysemodel kijkt naar  
8 duurzaamheidsaandachtsgebieden.  

Hieronder worden de 8 duurzaamheidsaandachts-
gebeiden omschreven met de bijbehorende vragen  
die gesteld worden aan de bedrijven. 

Duurzaamheids-
categorie Belangrijkste vragen Mogelijke criteria

Financiële duurzaamheid

Kwaliteit van het 
management

Is het management competent, betrouwbaar en op één 
lijn met de aandeelhouders? Is het bedrijf zich bewust 
van duurzaamheidskwesties en de manier waarop deze 
de financiële prestaties beïnvloeden?

Historische ROE, ROCE, CROCI, 
kwaliteit van de  rapportage 
over duurzaamheidskwesties

Duurzaamheid van 
de balans

Heeft het bedrijf een robuuste balans die bestand is 
tegen schokken in de markt of economische cycli? Kan 
het zijn balans strategisch inzetten voor de sturing van 
ESG- en stakeholder-risico’s en -kansen? 

% vreemd vermogen, absolute 
liquide middelen, vervalschema 
leningen

ESG- en stakeholder-management

Ondernemings-
bestuur

Zijn de raad van commissarissen en sub-
comités onafhankelijk, divers en geschikt? 
Leidt de eigendomsstructuur tot risico’s voor 
minderheidsaandeelhouders?

% onafhankelijkheid RvC, 
eigendomsstructuur

Regelgevings–risico Heeft het bedrijf positieve blootstelling aan mogelijke 
veranderingen in wet- en regelgeving?

Hoeveelheid ontvangen 
subsidies, blootstelling aan 
verandering in regelgeving

Beheer van de 
distributieketen

Heeft het bedrijf diverse leveranciers om risico’s in 
de leverketen op te vangen? Aan welke eisen moeten 
leveranciers voldoen?

Diversiteit leveranciers, 
marktaandeel, betaaltermijn 
ontvangen facturen, normen 
voor leverketen?

Omgang met 
klanten

Beschouwen klanten het bedrijf als 
voorkeursleverancier? Heeft het bedrijf een gevarieerde 
klantenkring? Krijgt het bedrijf herhalingsorders en 
heeft het een trouwe klantenkring?

Klanttevredenheidsscores, 
betaaltermijn verstuurde 
facturen, diversiteit klantenkring 

Omgang met 
personeel

Gaat het bedrijf goed met zijn medewerkers om? 
Is het in staat het juiste talent aan te trekken om te 
kunnen blijven innoveren en de markt vóór te blijven? 
Biedt het bedrijf de juiste prikkels om medewerkers te 
motiveren?

Arbeidsongevallen, 
personeelsverloop, scholing, 
gemiddeld salaris, salarisverschil 
mannen/vrouwen, diversiteit 
personeel

Milieu Neemt het bedrijf maatregelen om zijn 
milieuvoetafdruk te beperken? Staat het bedrijf bloot 
aan aanzienlijke milieurisico’s? 

Koolstofvoetafdruk, 
grondstoffengebruik, 
milieuschade

De wereldwijde energietransitie10
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Selectiecriteria

Op basis van de 8 aandachtsgebieden uit het 
duurzaameheidsanalyzemodel worden de aandelen 
in het compartiment geselecteerd. Hieronder worden 
3 concrete bedrijfsvoorbeelden omschreven die 
geelecteerd zijn op basis van de selectiecriteria.

Vestas
Vestas is de wereldleider op de markt voor windturbine-
installaties met een wereldwijd marktaandeel van meer 
dan 30% (ex-China) en een aanwezigheid in 79 landen. 
De VS is de belangrijkste markt voor de onderneming 
(45%), waarbij EMEA (37%) en Azië-Pacific (18%) de 
rest van de omzet vertegenwoordigen. Als een van de 
grootste leveranciers van windturbines wereldwijd levert 
Vestas duidelijk een actieve bijdrage en is het bedrijf 
direct betrokken bij de overgang naar een duurzamer 
energiesysteem. Als gevolg hiervan heeft Vestas duidelijk 
het potentieel om duurzame winst en cashflowgroei op 
lange termijn te stimuleren.  

Hoewel relatief geconcentreerd tussen drie of vier 
spelers, blijft de wereldwijde markt voor windapparatuur 
vrij concurrerend. De sleutel tot een succesvolle 
groei van de volumes en het behoud van een relatief 
stabiel prijszettingsvermogen is het leveren van zo 
betrouwbaar en efficiënt mogelijke apparatuur. Cruciaal 
om dit te bereiken is een kwalitatief hoogwaardige 
beroepsbevolking die in staat is de rest van de markt 
te overstijgen en met succes turbines te installeren, 
te monitoren en te repareren gedurende hun leven. 
Binnen de interne ESG-beoordelingstool van Schroders 
(CONTEXT) scoort Vestas in het hoogste kwartiel 
voor het personeelsmanagement, met sterke scores 
voor de werkomgeving. Evenzo heeft Vestas onlangs 
de beslissing genomen om over te stappen op een 
business model, dat voor een groot deel gebaseerd 
is op de distributieketen van de belangrijkste 
componenten. Hoewel deze beslissing zinvol is vanuit 
een kostenperspectief, zal een goede supply chain-audit 
en –management noodzakelijk zijn om verstoringen van 
de toeleveringsketen te voorkomen.

Naast deze belangrijke risico’s op het gebied van 
stakeholdermanagement is het belangrijk om een sterke 
balans- en kapitaaldiscipline in de windenergiemarkt te 
handhaven. Hoewel de markt de laatste jaren tekenen 
van stabilisatie begint te vertonen nu de markt zich heeft 
geconsolideerd, blijft het risico van verdere kapitaalcycli 
als gevolg van onverwachte beleidswijzigingen bestaan. 
Bedrijven die gedisciplineerd kunnen blijven tijdens 
perioden van marktgroei zullen het best in staat zijn  
om te profiteren van perioden van marktdaling -  
zoals de afgelopen drie jaar is gebeurd, waar de grootste 
spelers met meer balanskracht hebben gewerkt aan  
het consolideren van zwakkere spelers in de sector.  
Het managementteam van Vestas heeft een uitstekende 
staat van dienst op het gebied van consistente en 

kwalitatief hoogwaardige uitvoering, zelfs in moeilijke 
periodes, en zijn sterke kaspositie op de balans biedt  
het bedrijf flexibiliteit en zekerheid voor de toekomst. 

Op basis van de vergaderingen die het Schroders team 
heeft gehouden met het management van Vestas en op 
basis van een analyse van de bedrijfspraktijken van het 
bedrijf aan de hand van gegevens uit zowel de interne 
ESG-beoordelingstool van Schroders (CONTEXT) als de 
bedrijfsrapporten, is het fondsbeheerteam van mening 
dat Vestas zich heeft gepositioneerd als een ‘Best-in-Class’ 
windturbinefabrikant die op het gebied van de meeste 
operationele gegevens voorloopt op de  
andere bedrijven. 
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Alfen
Alfen is een Nederlands bedrijf dat energieapparatuur 
en -oplossingen levert. Alfen ontwerpt, ontwikkelt en 
produceert slimme netten, energieopslagsystemen 
en elektrische autoladers en combineert 
deze in geïntegreerde oplossingen om de 
elektriciteitsuitdagingen van haar klanten aan te gaan. 
Alfen onderscheidt zich als een toonaangevende 
Europese speler in drie structureel ondersteunde 
markten die alle drie van cruciaal belang zijn voor 
het faciliteren van de transitie naar een duurzamere 
energiehuishouding. Deze exposure moet kansen 
bieden om duurzame, lange termijn winst en 
kasstroomgroei te stimuleren. 

De langetermijnovereenkomsten die de 
onderneming sluit met haar klanten en de relaties  
en partnerschappen die zij aan het opbouwen is,  
zijn zeer ondersteunend - met name in de elektrische 
oplaadpunten voor voertuigen en de opslagruimte, 
waar nabestellingen van nutsbedrijven en andere 
commerciële en industriële klanten moeten 
zorgen voor een grotere inkomstenstabiliteit in 
de toekomst. Deze langetermijncontracten en de 
toegenomen wens en het vermogen om producten 
en oplossingen over de grenzen heen te verkopen 
en nieuwe markten aan te boren, maken het 
eindmarktpotentieel van de onderneming zeer sterk. 
Het andere ondersteunende feit is dat het bedrijf  
niet te veel hoeft uit te geven. Het management  
is bovendien zeer ambitieus en lijkt zeer gefocust  
op winstgevendheid.

Duurzaamheid is een enorme focus voor het bedrijf 
en dat is altijd al zo geweest. Het bedrijf heeft drie 
belangrijke pijlers van focus: (1) mensen, kennis en 
veiligheid - grote aandacht voor medewerkers en 
het aantrekken en behouden van talent; (2) footprint 
minimalisatie - dit gaat over het minimaliseren van de 
milieu-impact van de producten die Alfen produceert; 
en (3) product lifecycle - dit gaat over leveranciers 
en het waarborgen van de best mogelijke supply 
chain. Het Schroders compartimentsbeheerteam 
is van mening dat Alfen bijzonder sterk is met 
betrekking tot haar personeelsbeleid. Het bedrijf 
werkt samen met verschillende overheidsinstanties 
om een gevarieerde instroom van medewerkers te 
stimuleren en het leerproces te stimuleren. Het heeft 
een eigen opleidingsinstituut om nieuw personeel op 
te leiden en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. 
Het opleidingsinstituut heeft verschillende prijzen 
voor hun opleiding gewonnen en heeft mede 
daarmee veiligheidsincidenten in de loop der tijd 
kunnen verminderd. Een sleutel tot de duurzame 
groei van de onderneming is het beschermen van 
haar marktaandeel en het aantrekken van de juiste 
medewerkers om succesvol te blijven innoveren. 

Op basis van de vergaderingen van het team met 
het management van Alfen en een analyse van de 
bedrijfspraktijken van het bedrijf, is het Schroders 
fundsmanagementteam van mening dat Alfen zich 
heeft gepositioneerd als een ‘Best-in-Class’ leverancier 
van duurzame energieoplossingen. 
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Neoen
Neoen is een Franse onafhankelijke producent van 
hernieuwbare energie. Het bedrijf is opgericht in 2008 
met als doel om de energietransitie te stimuleren door 
het produceren van duurzame, lokale elektriciteit. Ze zijn 
aanwezig in 12 landen en zijn de grootste onafhankelijke 
producent van hernieuwbare energie in Frankrijk, 
Australië, Zambia, El Salvador en Jamaica, wat hun grote 
geografische spreiding onderstreept. Neoen ontwikkelt 
en exploiteert zonnecentrales en windparken op het land 
en heeft expertise opgebouwd in de opslag, ontwikkeling 
en exploitatie van ‘s werelds grootste batterij. Gezien onze 
verwachtingen ten aanzien van de groei van hernieuwbare 
energie en energieopslag, is Neoen goed gepositioneerd 
om duurzame groei te realisern, gezien haar expertise in 
het ontwikkelen en beheren van dit soort activa.

Het Schroders compartimentsbeheerteam is van 
mening dat financiële discipline een cruciaal kenmerk 
is voor ontwikkelaars van duurzame energie, gezien 
de huidige groei van duurzame energie. Nu de markt 
steeds concurrerender wordt, is het belangrijk om 
bedrijven te vinden die reëel en verstandig zijn in termen 
van hun rendementsverwachtingen en die zich niet te 
veel op groei richten. Bedrijven die ook consequent 
extra rendement kunnen behalen bovenop bestaande 
projecten zullen ook belangrijk zijn. Het team heeft het 
afgelopen jaar regelmatig met het managementteam 
van Neoen over deze kwesties gesproken en blijft onder 
de indruk van de gedisciplineerde aanpak van groei en 
rendement. Het bedrijf streeft ernaar om alle potentiële 
interne rendementen (IRR, een metriek die gebruikt 

wordt in de kapitaalbudgettering om de rentabiliteit 
van potentiële investeringen te ramen) uit projecten te 
halen door middel van een optimale uitvoering en het 
toevoegen van extra capaciteit en opslagoplossingen 
aan bestaande locaties. Ze hebben een uitzonderlijke 
transparantie in termen van het rapporteren van 
alle individuele activa waarin ze actief zijn en de 
kenmerken die errond liggen. Dit geeft het Schroders 
fondsbeheerteam als investeerders het vertrouwen  
dat het bedrijf op een duurzame manier groeit. 

Naast de financiële discipline zijn alle projecten van de 
onderneming erop gericht om de lokale omgeving te 
minimaliseren door een eenvoudig ontmantelingsproces 
van de projecten. Het bedrijf maakt gebruik van de 
beste technologieën om de impact op het milieu tot een 
minimum te beperken. Het stakeholdermanagement 
lijkt op een doordachte en grondige manier te worden 
uitgevoerd. Er is een focus op lokale gemeenschappen 
en het leveren van betaalbare energie aan gebieden die 
voorheen onderbezet waren (182.000 mensen hebben 
nu toegang tot elektriciteit in Nepal). Het bedrijf heeft 
duidelijke ‘best-in-class’ inkoopproces, gebruikmakend 
van een reeks van Tier 1 leveranciers voor hun 
hernieuwbare projecten en accu activa. 

Op basis van de vergaderingen met het management en 
een analyse van de bedrijfsactiviteiten en -processen is 
het Schroders compartimentsbeheerteam van mening 
dat Neoen zich heeft gepositioneerd als een ‘Best-in-Class’ 
onafhankelijke producent van hernieuwbare energie. 

Elk bedrijf op de focuslijst wordt vervolgens op acht 
aandachtsgebieden op het vlak van milieu, maatschappij, 
fatsoenlijk bestuur en gezonde financiën tegen het licht 
gehouden.Die analyse gaat veel dieper dan het simpelweg 
afwerken van een lijstje met duurzame criteria. 

Evaluatie van de selectiecriteria’s
De evaluatie van de selectiecriteria wordt intern gedaan 
door het ESG team en het compartimentsbeheerteam. 

Prospectus
Het prospectus van de Vennootschap samen met het 
jaarverslag en halfjaarlijkse verslag zijn in het Engels 
en kunnen gratis opgevraagd worden bij Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., en bij de  
financiële dienst in België, CACEIS Belgium SA,  
Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320,  
B-1000 Brussel en op de volgende internetsite:  
https://www.schroders.com/nl-be/be/ 
particulieren/compartimenten/documents/
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Universum  
screenen

Global Energy   
Transition universum

2,000
aandelen

Concentreren  
en opbouwen

Focuslijst 

120
aandelen

Portefeuille 
samenstellen

Schroder ISF Global 
Energy Transition 

30–50 
aandelen

Selectiemethodologie:  
van beleggingsuniversum naar aandelenselectie
De portefeuille van het compartiment 
wordt vervolgens door de fondsbeheerder 
opgebouwd volgens onderstaande 
selectiemethodologie.

Het brede universum van ruim 2000 bedrijven - actief op 
de wereldwijde energietransitiemarkt - wordt gescreend. 
Het beleggingsteam neemt in hun overweging 
verschillende factoren mee, zoals de essentiële 
kenmerken van de bedrijfsvoering van een bedrijf,  
als ook financiële en duurzaamheidsindicatoren.  

Op basis van deze selectiecriteria wordt een focuslijst  
van ongeveer 120 aandelen samengesteld die vervolgens 
verder onderzocht worden om uiteindelijk tot een 
portefeuille van de beste 30 – 50 aandelen te komen.  
Op basis van deze aandelen wordt de 
beleggingsportefeuille samengesteld.
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Beleggingsteam 
Een team met een zeer brede expertise  
en ruime middelen

 – Het team van fondsbeheerders en analisten 
heeft een achtergrond in verschillende 
sectoren die gerelateerd zijn aan de 
energieomslag, zoals duurzame energie  
en grondstoffen.

 – Bij het beheren kan het team gebruik 
maken van de kennis en inzichten van 
honderden collega-fondsbeheerders en 
analisten in meer dan 30 landen. 

 
Mark Lacey – Fondsbeheerder

Fondsbeheerder Mark Lacey heeft jarenlang 
ervaring opgedaan als Hoofd Grondstoffen  
bij Schroders, waar hij sinds 2013 werkt. 
Daarvoor was hij actief voor verschillende 
zakenbanken als fondsbeheerder of analist, 
met een focus op energieaandelen. Bij het 
dagelijks fondsbeheer werkt Lacey samen  
met analisten op het vlak van duurzame 
energie en grondstoffen.

Schroder ISF* Global Energy Transition wordt  
beheerd door Schroder Investment Management

Schroders is een onafhankelijke, internationale vermogensbeheerder 
met een sterke traditie en cultuur, die berusten op meer dan  
200 jaar ervaring op de beleggingsmarkten. De groep biedt  
zijn klanten een volledig gamma van producten en diensten,  
in alle vermogenscategorieën en geografische regio’s.

Schroders beschikt over een van de meest 
uitgebreide netwerken van alle spelers in  
de vermogensbeheersector, met kantoren  
in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië,  
Afrika en het Midden-Oosten. Schroders  
kent een stabiele eigendomsstructuur  
en beschikt over een solide balans.  
Dankzij zijn langetermijndenken inzake 
beleggingen, klantenrelaties en groei van  
de onderneming heeft Schroders zich 
ontwikkeld tot een wereldspeler.

Schroders heeft sinds 2012 een lokaal kantoor 
in Brussel. Met een zestal medewerkers biedt 
het team van Schroders in België een volledig 
klantgerichte service en dienstverlening op 
maat. Het team richt zich op het aanbieden 
van beleggingsoplossingen voor alle Belgische 
institutionele klanten, pensioenfondsen, 
ondernemingen, banken, privébanken, 
dakfondsen en beleggingsplatformen.

Informatiebron: Schroders per  
31 december 2018, tenzij anders vermeld.

*  Schroder ISF staat voor  
Schroders International Selection Fund
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Doelstellingen en 
beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling 

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

Beleggingsbeleid 

Het compartiment kan ten minste twee derde 
van zijn vermogen beleggen in een geconcen-
treerde portefeuille van aandelen van bedrijven 
uit de hele wereld waarvan de beheerder 
meent dat ze te maken hebben met de wereld-
wijde overgang naar koolstofarmere energie-
bronnen, zoals de productie, de distributie,  
de opslag, het transport van koolstofarmere 
energie en de verwante bedrijven van de 
toeleveringsketen, materiaalverstrekkers  
en technologiebedrijven. Het compartiment 
omvat doorgaans minder dan 60 bedrijven.  
Het compartiment wordt beheerd ten opzichte 
van belangrijke ecologische, sociale en govern-
ancegerelateerde factoren. Dit betekent dat 
met onderwerpen zoals de klimaatverandering, 
milieu-prestaties, arbeidsnormen of de samen-
stelling van de raad van bestuur, die de waarde 
van een bedrijf kunnen beïnvloeden, rekening 
kan worden gehouden in de beoordeling van 
bedrijven. Het compartiment kan gebruik-
maken van derivaten met het oog op het 
verlagen van het risico of een efficiënter 
beheer van het compartiment. Het compar-
timent kan contanten houden. 

Deze informatie is afkomstig uit de Essentiele 
Bellersinformatie (KIID).

 – Hefboomrisico: Het compartiment gebruikt 
derivaten voor hefboomwerking, wat het 
gevoeliger maakt voor bepaalde markten of 
rentebewegingen en wat kan leiden tot een 
bovengemiddelde volatiliteit en een risico 
op verlies.

 – Operationeel risico: Storingen bij 
serviceleveranciers kunnen leiden tot 
onderbrekingen in de verrichtingen van  
het compartiment of verliezen.

Risico’s 

 
Hieronder vindt u de 
belangrijkste risico’s die 
verbonden zijn aan een 
investering in dit fonds.

Risicofactoren 

 – Niet kapitaalgegarandeerd: De waarde 
van het compartiment kan fluctueren en uw 
investering is niet kapitaalgegarandeerd. 
Wanneer u verkoopt kunt u dus minder 
terugkrijgen dan het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag.

 – Valutarisico: Het compartiment kan 
worden blootgesteld aan verschillende 
valuta. Schommelingen in buitenlandse 
wisselkoersen kunnen leiden tot verliezen. 

 – Risico voor effecten: Effectenkoersen 
fluctueren dagelijks op basis van meerdere 
factoren waaronder algemeen, economisch 
of industrieel nieuws bedrijfsnieuws. 

 – Liquiditeitsrisico: In moeilijke 
marktomstandigheden kan het 
compartiment een aandeel mogelijk niet 
verkopen voor de volledige waarde of 
helemaal niet. Dit kan invloed hebben op 
het resultaat en kan ertoe leiden dat het 
compartiment terugkoop van zijn aandelen 
opschort of uitstelt.

 – Tegenpartijrisico: De tegenpartij van 
een derivaat of andere contractuele 
overeenkomst of synthetisch financieel 
product kan mogelijk niet in staat zijn te 
voldoen aan zijn verplichtingen  
aan het compartiment, wat leidt tot een 
gedeeltelijk of volledig verlies voor het 
compartiment.

 – Risico voor derivaten: Een derivaat  
kan anders presteren dan verwacht en  
kan leiden tot een groter verlies dan de  
prijs van het derivaat.

Voor een volledige lijst dient u het prospectus 
en de Essentiële Bellersinformatie (KIID)  
te raadplegen.

Risico – en opbrengstprofiel

1 2 53 64 7

Lager risico
Potentieel lagere  
opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere  

opbrengsten
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Informatie
Klasse A Kapitalisatie

Basis currency USD

Lancering: 7 oktober 2019

ISIN LU1983299162

Minimum inleg 1000 USD

Looptijd Onbeperkt

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding geen

Distributievergoeding 0,0%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 
afgehouden voordat het belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1,85%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds 
worden onttrokken

Prestatievergoeding: geen

De taks op de beursverrichtingen van 1,32 % (met een maximum van 
€ 4,000 per transactie) is verschuldigd op de inkoop of conversie van 
kapitalisatieaandelen als ze worden uitgevoerd door de tussenkomst  
van een professionele tussenpersoon in België. 

Dividenden die door de Vennootschap uitgekeerd worden aan natuurlijke 
personen die Belgische fiscale inwoners zijn, zijn onderworpen aan 
een Belgische roerende voorheffing met een tarief van 30% indien 
deze uitgekeerd worden door de tussenkomst van een financiële 
tussenpersoon die in België gevestigd is (deze informatie geldt voor alle 
distributieaandelen).

Indien de dividenden door dergelijke natuurlijke personen worden 
ontvangen zonder tussenkomst van een in België gevestigde financiële 
tussenpersoon, moeten deze het bedrag van de ontvangen dividenden in 
hun belastingaangifte aangeven en zullen zij op dat bedrag belast worden 
aan een tarief van 30%.

In geval van inkoop of verkoop van aandelen van een compartiment 
dat, direct of indirect, ofwel (i) meer dan 25% van zijn activa in 
schuldvorderingen investeert voor wat betreft de aandelen verkregen door 
de investeerder voor 1 januari 2018, ofwel (ii) meer dan 10% van zijn activa 
in schuldvorderingen investeert voor wat betreft aandelen verkregen door 
de investeerder vanaf 1 januari 2018 (voor zover, in beide gevallen, enkele 
bijkomende voorwaarden vervuld zijn), wordt het interestgedeelte van de 
inkoopprijs of verkoopprijs belast aan een tarief van 30% in België.

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens.  
In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/
privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw 
persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze 
website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Depotbank 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 
European Bank & Business Centre, 
6 route de Trèves, 2633 Senningerberg,  
Luxemburg

Financiële dienst in België 
CACEIS Belgium SA 
Address : Avenue du Port/Havenlaan 86C, 
Box 320, B-1000 Bruxelles, Belgium  
Tel.: +32 2 209 26 00

BEVEK-beheerder 
Schroder Investment Management Limited, 
1 London Wall Place, London EC2Y 5AU,  
United Kingdom

Schroder Investment Management  
(Europe) S.A. 
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg, 
Luxembourg 
Tel: (352) 341 342 212 
Fax: (352) 341 342 342 
Voor uw eigen zekerheid worden alle 
telefoongesprekken opgenomen.

Bij klachten kunt u zich richten tot de  
Afdeling Compliance van Schroders 
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg, 
Luxembourg 
Tel.: (352) 341 342 202 
Fax: (352) 341 342 342 
Email: EUSIM-compliance@schroders.com

Consumentenombudsdienst 
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II8  
1000 Brussels, Belgium  
Tel.: (32) 702 52 20  
Fax: (32) 808 71 29 
Email: contact@mediationconsommateur.be  
Site web: http://mediationconsommateur.be/
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Belangrijke informatie:
Schroder International Selection Fund is een 
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal  
(BEVEK) naar Luxemburgs recht die is opgericht voor 
onbepaalde duur en is onderworpen aan Europese 
reglementering. De BEVEK voldoet aan de criteria  
voor collectief beleggen (ICB).

Geen enkele persoonlijke informatie of verklaring  
mag als beleggingsadvies worden beschouwd. 

Inschrijvingen worden uitsluitend ontvangen en 
aandelen worden uitsluitend uitgegeven op basis van het 
huidige prospectus, de essentiële beleggersinformatie 
en het laatste gecontroleerde jaarverslag van de 
Vennootschap (alsook het laatste niet doorgelichte 
halfjaarlijkse verslag mocht dit later gepubliceerd zijn). 
Deze documenten moeten worden gelezen vóór er  
wordt ingeschreven.

Kopieën van deze documenten zijn gratis te verkrijgen 
bij Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
en ook op de internetsite www.schroders.be en bij uw 
plaatselijke Schroders-kantoor; en bij de Financiële 
dienst in België, CACEIS Belgium SA, Avenue du Port/
Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel. Het prospectus 
van de Vennootschap samen met het jaarverslag en 
halfjaarlijkse verslag zijn in het Engels en kunnen 
gratis opgevraagd worden bij Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., en bij de financiële 
dienst in België, CACEIS Belgium SA, Avenue du Port/
Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Brussel en op de 
volgende internetsite: https://www.schroders.com/
nl-be/be/particulieren/compartimenten/documents/ 

De essentiële beleggersinformatie voor de investeerder 
is beschikbaar in het Frans of het Nederlands bij de 
financiële dienst in België, CACEIS Belgium SA, en op de 
internetsite www.schroders.be. 

De publicatie van de totale netto inventariswaarde wordt 
gepubliceerd op de website van de Belgische Vereniging 
van Asset Managers (Belgian Asset Managers Association 
– BEAMA): www.beama.be. De netto inventariswaarde is 
ook beschikbaar via de Belgische financiële dienst.

Daarnaast zijn de tariefroosters verkrijgbaar bij 
de distributeurs in België. Een belegging in de 
Vennootschap kan risico’s met zich meebrengen,  
die uitvoerig in het prospectus beschreven zijn.  
De netto-inventariswaarde en de uitgekeerde  
bedragen van de aandelen van de Vennootschap 
kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk 
dat een belegger zijn totaal geïnvesteerde bedrag 
niet terugkrijgt. Vroegere rendementen zijn niet 
noodzakelijk een leidraad voor de toekomstige 
rendementen en zijn niet noodzakelijk constant  
in de tijd. 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 
37.799.
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We staan pas aan het begin
Deze hele ontwikkeling is nog maar net begonnen.  
Dankzij de dalende kosten van hernieuwbare energie,  
de toenemende consumentenvraag en de opkomst van 
energieopslagsystemen zijn de marges van bedrijven  
sinds 2017 gegroeid en de rendementen op eigen  
vermogen naar aantrekkelijke niveaus gestegen.  
En de groei gaat door.

Het is een thema dat nog tientallen jaren zal spelen en  
tot een omvangrijke herallocatie van kapitaal zal leiden.  
Hierdoor zullen er beleggingsmogelijkheden ontstaan  
in allerlei sectoren en bedrijfstakken die betrokken  
zijn bij de transitie naar een koolstofvrije wereld. 
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Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Louizalaan 523, 1050 Brussel, België
T: +32 2 896 53 21
Email: info-be@schroders.com

@schrodersBE
schroders.be
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