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Global Emerging Markets Equity Pool SFDR website disclosure 

  

SAMENVATTING Duurzaamheidsinformatie | website 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling 

Global Emerging Markets Equity Pool (het ‘Fonds’) promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (‘SFDR’), maar heeft niet als doel duurzame beleggingen.  

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product 

Global Emerging Markets Equity Pool (het ‘Fonds’) promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (‘SFDR’). Het Fonds belegt in beginsel in de beleggingsinstelling Schroder International 

Selection Fund Emerging Markets, die wordt beheerd door Schroder Investment Management Limited. Bij de uitvoering van het 

beleggingsbeleid houdt deze beleggingsinstelling rekening met duurzame kenmerken, met als doel om een hogere 

duurzaamheidsscore te bereiken dan de benchmark van deze beleggingsinstelling. 

Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid is opgenomen in het (Engelstalige) prospectus van Schroder International Selection 

Fund Emerging Markets onder “Sustainability Criteria”, alsmede de precontractuele informatieverschaffing over deze 

beleggingsinstelling in de bijlage van datzelfde prospectus. Meer informatie over de duurzaamheidsrisico's is opgenomen in 

datzelfde prospectus onder “Sustainability Risks” in Appendix II. 

Het Fonds hanteert qua benchmark een zogenaamde brede marktindex. Dit betekent dat de aan het Fonds gerelateerde benchmark 

niet is afgestemd op de ACTIAM Duurzaamheidsdoelen. Een vergelijking van het Fonds met de benchmark is enkel bedoeld om de 

financiële doelstellingen van het Fonds te volgen. 

 

Beleggingsstrategie 

Het doel van het Fonds is om ten behoeve van Participanten een rendement te realiseren dat ten minste gelijk is aan het rendement 

van de MSCI Emerging Markets Index Net EUR (Index). Het beleggingsbeleid van het Fonds richt zich voornamelijk op het selecteren 

van beleggingsinstellingen die beleggen in (certificaten van) aandelen van ondernemingen in opkomende landen met een actief 

portefeuillebeheer, die naar verwachting een beter rendement dan hun benchmark zullen behalen. 

Het Fonds belegt in beginsel in het beleggingscompartiment ‘Class I Accumulation EUR’ van Schroder International Selection Fund 

Emerging Markets, een open-end beleggingsinstelling die belegt in een gespreide portefeuille van aandelen en hieraan 

gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in landen of regio’s die zich in snel tempo economisch 

ontwikkelen, de zogenaamde opkomende landen (of ‘emerging markets’). 

De betreffende beleggingsinstelling wordt beheerd door Schroder Investment Management Limited. Het beleggingsbeleid van de 

bovengenoemde beleggingsinstelling is erop gericht zoveel als mogelijk volledig belegd te blijven in beursgenoteerde aandelen. 

Minimaal twee derde van het netto vermogen van het fonds zal te allen tijde belegd zijn in aandelen of aan aandelen gerelateerde 

vermogenstitels van ondernemingen uit opkomende landen. Het betreffende fonds kan daarnaast gebruik maken van bepaalde 

afgeleide financiële instrumenten in het kader van een efficiënt portefeuillebeheer. 

 

Aandeel beleggingen 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

Dit document verschaft u duurzaamheidsinformatie aangaande dit fonds. Het is 
geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en 
is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard van de duurzame beleggingen 
in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van 
zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Deze “SFDR 
website disclosure” is correct op 1 januari 2023. 
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Voor het Fonds is geen minimumaandeel duurzame beleggingen bepaald. Het Fonds belegt in beginsel in de beleggingsinstelling 

Schroder International Selection Fund Emerging Markets, die ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 

8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (‘SFDR’). Deze door Schroder Investment Management Limited beheerde 

beleggingsinstelling beoogt met 70% van het fondsvermogen ecologische en sociale kenmerken te promoten, met een 

minimumaandeel duurzame beleggingen van 25%. 

Het gerealiseerde aandeel duurzame beleggingen die bijdragen aan een van de ecologische of sociale doelen en de op de 

taxonomieverordening afgestemde beleggingen worden gerapporteerd in het jaarverslag van het Fonds. 

Monitoring ecologische of sociale kenmerken 

ACTIAM rapporteert ten minste jaarlijks over de voortgang ten aanzien van indicatoren voor klimaatverandering en omgang met 

watergebruik.  

Methodologieën 

De beoordeling van ondernemingen vindt plaats door Schroder Investment Management Limited. De indicatoren voor 'ongunstige 

effecten op duurzaamheidsfactoren' zijn daar allen onderdeel van. Ondernemingen die niet voldoen aan de uitsluitingscriteria van 

Schroder Investment Management Limited worden uitgesloten van belegging door de beleggingsinstelling Schroder International 

Selection Fund Emerging Markets waarin het Fonds in beginsel belegt. Hieronder vallen onder meer ondernemingen die de principes 

schenden zoals vastgelegd in de UN Global Compact, de OESO- richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding 

Principles on Business & Human Rights. 

Databronnen en -verwerking 

Als beheerder van de beleggingsinstelling Schroder International Selection Fund Emerging Markets (SICAV) waarin het Fonds in 

beginsel belegt, zorgt Schroder Investment Management Limited ervoor dat de duurzame beleggingen in diezelfde 

beleggingsinstelling geen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen via een raamwerk 

dat continu wordt bijgewerkt, met name naarmate de kwaliteit en de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde data evolueert. 

Meer informatie hierover is te vinden onder “Sustainability Information” op de website van Schroder International Selection Fund 

Emerging Markets (SICAV), die beschikbaar is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Due diligence 

De Investment Manager past governance en duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van beleggingen voor het fonds. Dit wordt 

voor deze strategie uitgevoerd door de beheerder van de beleggingsinstelling Schroder International Selection Fund Emerging 

Markets (SICAV) waarin het Fonds in beginsel belegt. 

 

Engagementbeleid 

Voor de informatie over het engagementbeleid van dit Fonds verwijzen we tevens naar de website van Schroder International 

Selection Fund Emerging Markets (SICAV), die beschikbaar is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

  

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


 

3 
 

 

 

 

TOELICHTING Duurzaamheidsinformatie | website 

 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling   

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet als doel duurzame beleggingen.    

Als beheerder van de beleggingsinstelling Schroder International Selection Fund Emerging Markets (SICAV) waarin het Fonds in 

beginsel belegt, zorgt Schroder Investment Management Limited ervoor dat de duurzame beleggingen in diezelfde 

beleggingsinstelling geen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen via een raamwerk 

dat continu wordt bijgewerkt, met name naarmate de kwaliteit en de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde data evolueert. 

Meer informatie hierover is te vinden onder “Sustainability Information” op de website van Schroder International Selection Fund 

Emerging Markets (SICAV), die beschikbaar is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product 

die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van 

het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische 

activiteiten. 

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product 

Global Emerging Markets Equity Pool (het ‘Fonds’) promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (‘SFDR’). Het Fonds belegt in beginsel in de beleggingsinstelling Schroder International 

Selection Fund Emerging Markets, die wordt beheerd door Schroder Investment Management Limited. Bij de uitvoering van het 

beleggingsbeleid houdt deze beleggingsinstelling rekening met duurzame kenmerken, met als doel om een hogere 

duurzaamheidsscore te bereiken dan de benchmark van deze beleggingsinstelling. 

Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid is opgenomen in het (Engelstalige) prospectus van Schroder International Selection 

Fund Emerging Markets onder “Sustainability Criteria”, alsmede de precontractuele informatieverschaffing over deze 

beleggingsinstelling in de bijlage van datzelfde prospectus. Meer informatie over de duurzaamheidsrisico's is opgenomen in 

datzelfde prospectus onder “Sustainability Risks” in Appendix II. 

Het Fonds hanteert qua benchmark een zogenaamde brede marktindex. Dit betekent dat de aan het Fonds gerelateerde benchmark 

niet is afgestemd op de ACTIAM Duurzaamheidsdoelen. Een vergelijking van het Fonds met de benchmark is enkel bedoeld om de 

financiële doelstellingen van het Fonds te volgen. 

Beleggingsstrategie 

Het doel van het Fonds is om ten behoeve van Participanten een rendement te realiseren dat ten minste gelijk is aan het rendement 

van de MSCI Emerging Markets Index Net EUR (Index). Het beleggingsbeleid van het Fonds richt zich voornamelijk op het selecteren 

van beleggingsinstellingen die beleggen in (certificaten van) aandelen van ondernemingen in opkomende landen met een actief 

portefeuillebeheer, die naar verwachting een beter rendement dan hun benchmark zullen behalen. 

Het Fonds belegt in beginsel in het beleggingscompartiment ‘Class I Accumulation EUR’ van Schroder International Selection Fund 

Emerging Markets, een open-end beleggingsinstelling die belegt in een gespreide portefeuille van aandelen en hieraan 

gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in landen of regio’s die zich in snel tempo economisch 

ontwikkelen, de zogenaamde opkomende landen (of ‘emerging markets’). 

De betreffende beleggingsinstelling wordt beheerd door Schroder Investment Management Limited. Het beleggingsbeleid van de 

bovengenoemde beleggingsinstelling is erop gericht zoveel als mogelijk volledig belegd te blijven in beursgenoteerde aandelen. 

Minimaal twee derde van het netto vermogen van het fonds zal te allen tijde belegd zijn in aandelen of aan aandelen gerelateerde 

vermogenstitels van ondernemingen uit opkomende landen. Het betreffende fonds kan daarnaast gebruik maken van bepaalde 

afgeleide financiële instrumenten in het kader van een efficiënt portefeuillebeheer. 

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Om ingeval van grote instroom van gelden op tijdige en (kosten)efficiënte wijze exposure naar opkomende landen te kunnen 

realiseren, dan wel ten einde de exposure op het beleggingscompartiment ‘Class I Accumulation EUR’ van Schroder International 

Selection Fund Emerging Markets indien noodzakelijk volledig te kunnen afbouwen, is het mogelijk dat (tijdelijk) een belang wordt 

ingenomen in Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (US) van Vanguard Group (Ireland) Limited. Deze 

beleggingsinstelling is een open-end beleggingsinstelling die zoveel als mogelijk de index volgt en belegt in een gespreide 

portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen die beursgenoteerd zijn in opkomende 

landen. 

Aandeel beleggingen 

 

 

Voor het Fonds is geen minimumaandeel duurzame beleggingen bepaald. Het Fonds belegt in beginsel in de beleggingsinstelling 

Schroder International Selection Fund Emerging Markets, die ecologische en sociale kenmerken promoot, zoals bedoeld in artikel 

8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (‘SFDR’). Deze door Schroder Investment Management Limited beheerde 

beleggingsinstelling beoogt met 70% van het fondsvermogen ecologische en sociale kenmerken te promoten, met een 

minimumaandeel duurzame beleggingen van 25%. 

Het gerealiseerde aandeel duurzame beleggingen die bijdragen aan een van de ecologische of sociale doelen en de op de 

taxonomieverordening afgestemde beleggingen worden gerapporteerd in het jaarverslag van het Fonds. 

 

Monitoring ecologische of sociale kenmerken 

ACTIAM rapporteert ten minste jaarlijks over de voortgang ten aanzien van indicatoren voor klimaatverandering en omgang met 

watergebruik: 

Klimaatverandering: 

■ Broeikasgasemissie-intensiteit (ton CO2-equivalenten/euro); 

■ Absolute broeikasgasemissies (ton CO2-equivalenten) voor scope 1 en 2 en afzonderlijk voor scope 3, en de verandering 

daarvan in de tijd; 

■ Blootstelling aan sectoren die sterk zijn blootgesteld aan klimaatverandering en de mitigatie ervan in vergelijking met de 

benchmark1; en 

■ Verhouding tussen groene en bruine inkomsten ten opzichte van de benchmark2. 

Watergebruik: 

■ Waterintensiteit (m3 watergebruik/euro); en 

De activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in bepaalde activa. 

#1 Afgestemd op ecologische/sociale kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen 
aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. Deze categorie omvat: 

• Subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. 

• Subcategorie #1B Overige ecologische/sociale kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale 
kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
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■ Absoluut watergebruik (m3 watergebruik). 

Nog niet voor alle doelstellingen zijn al geschikte kwantitatieve indicatoren en data beschikbaar om de voortgang op fondsniveau 

consistent te monitoren. Om die reden draagt ACTIAM bij aan werkgroepen die zich onder meer richten op ontbossing, 

biodiversiteit, plasticvervuiling, leefbaar loon en duurzame ontwikkelingsdoelen om dergelijke indicatoren te ontwikkelen. 

1 Zoals gedefinieerd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 van de Commissie van 17 juli 2020 tot aanvulling van 

Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft minimumnormen voor EU- 

klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks. 

2 Zoals gedefinieerd in het eindrapport van de EU technische expertgroep voor duurzame financiering over klimaatbenchmarks en 

ESG-informatieverschaffing van benchmarks van september 2019. 

 

Methodologieën 

De beoordeling van ondernemingen vindt plaats door Schroder Investment Management Limited. De indicatoren voor 'ongunstige 

effecten op duurzaamheidsfactoren' zijn daar allen onderdeel van. Ondernemingen die niet voldoen aan de uitsluitingscriteria van 

Schroder Investment Management Limited worden uitgesloten van belegging door de beleggingsinstelling Schroder International 

Selection Fund Emerging Markets waarin het Fonds in beginsel belegt. Hieronder vallen onder meer ondernemingen die de principes 

schenden zoals vastgelegd in de UN Global Compact, de OESO- richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding 

Principles on Business & Human Rights. 

 

Databronnen en -verwerking 

Als beheerder van de beleggingsinstelling Schroder International Selection Fund Emerging Markets (SICAV) waarin het Fonds in 

beginsel belegt, zorgt Schroder Investment Management Limited ervoor dat de duurzame beleggingen in diezelfde 

beleggingsinstelling geen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen via een raamwerk 

dat continu wordt bijgewerkt, met name naarmate de kwaliteit en de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde data evolueert. 

Meer informatie hierover is te vinden onder “Sustainability Information” op de website van Schroder International Selection Fund 

Emerging Markets (SICAV), die beschikbaar is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Methodologische en -databeperkingen 

Als beheerder van de beleggingsinstelling Schroder International Selection Fund Emerging Markets (SICAV) waarin het Fonds in 

beginsel belegt, zorgt Schroder Investment Management Limited ervoor dat de duurzame beleggingen in diezelfde 

beleggingsinstelling geen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen via een raamwerk 

dat continu wordt bijgewerkt, met name naarmate de kwaliteit en de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde data evolueert. 

Meer informatie hierover is te vinden onder “Sustainability Information” op de website van Schroder International Selection Fund 

Emerging Markets (SICAV), die beschikbaar is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Due diligence 

De Investment Manager past governance en duurzaamheidscriteria toe bij het selecteren van beleggingen voor het fonds. Dit wordt 

voor deze strategie uitgevoerd door de beheerder van de beleggingsinstelling Schroder International Selection Fund Emerging 

Markets (SICAV) waarin het Fonds in beginsel belegt. 

 

Engagementbeleid 

Voor de informatie over het engagementbeleid van dit Fonds verwijzen we tevens naar de website van Schroder International 

Selection Fund Emerging Markets (SICAV), die beschikbaar is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

 

 

 

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

