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Dit is reclame. Raadpleeg het prospectus van de icbe en het document
Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een
beleggingsbeslissing neemt (www.invesco.nl).

DIT IS EEN VERPLICHTE MEDEDELING

Lager risico
risicometer

Hoger risico

Loop geen
onnodig risico.

Lees het essentiële-
informatiedocument.
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*Bron: © 2023 Morningstar. De track record van de aandelenklasse wordt vanaf 14 september 2014 aangezien de naam van het fonds en de doelstelling op die
datum gewijzigd zijn. Alle gegevens dateren van 31 maart 2023 tenzij anders vermeld. Geïndexeerd rendement: Resultaten van een investering van 100 in de
valuta van de aandelenklasse. Alle rendementgegevens in deze factsheet zijn uitgedrukt in de valuta van het fonds. Het fonds wordt niet beheerd op basis van een
benchmark.

Beleggingsdoelstelling
Het Fonds wordt actief beheerd.
Het Fonds streeft naar een positief
totaalrendement over een volledige marktcyclus,
met behoud van een lagere koolstofintensiteit
dan die van het beleggingsuniversum van het
Fonds. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling
te bereiken door middel van een actief
strategisch en tactisch proces voor de toewijzing
van activa aan kredietgerelateerde schuldeffecten
wereldwijd die voldoen aan de milieu-, sociale en
governancecriteria (ESG) van het Fonds.
Raadpleeg voor de volledige doelstellingen en het
beleggingsbeleid het huidige prospectus. Naam
gewijzigd van Invesco Active Multi-Sector Credit
Fund op 29 april 2022. Ook de doelstelling van
het fonds is gewijzigd.

Belangrijkste feiten

Compartiment beheerd door Michael Hyman,
Niklas Nordenfelt en het Multi-Sector Credit
team. Beheerd sinds 31 december 2020
Lanceringsdatum aandelenklasse
16 augustus 2017
Oorspr. lanceringsdatum van het fonds 1

14 oktober 1999
Juridische aard
Subfonds van Invesco Funds, SICAV naar
Luxemburgs recht met UCITS statuut
Munteenheid
EUR
Type
Kapitalisatie
Fondsvolume
EUR 45.56 Mln 
Bloomberg-code
INAMSZA LX
ISIN-code
LU1642784091
Betaling
Transactiedatum + 3 dagen
Morningstar RatingTM
AAA

Beleggingsrisico
Raadpleeg de juridische documenten voor volledige informatie over risico's. De waarde van
beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden
toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige
bedrag terug. Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen
van de leningnemer om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen.
Wijzigingen in de rentevoeten zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het Fonds. Voor
beleggingsdoeleinden maakt het Fonds gebruik van financiële derivaten (complexe instrumenten),
wat resulteert in een groot hefboomeffect en kan leiden tot grote schommelingen in de waarde van
het Fonds. Het compartiment kan een groot aantal door vermogen gedekte activa (Asset Backed
Securities, ABS) (complexe instrumenten) en schuldeffecten van lagere kwaliteit houden, wat de
liquiditeit van het compartiment in bepaalde omstandigheden kan beïnvloeden. Het Fonds kan op
dynamische wijze beleggen in activa/activaklassen, wat kan leiden tot periodieke wijzigingen in het
risicoprofiel, een underperformance en/of hogere transactiekosten. Het compartiment kan beleggen
in noodlijdende effecten, die gepaard gaan met een aanzienlijk risico van vermogensverlies. Het
Fonds kan beleggen in bepaalde effecten die in China worden genoteerd en die gepaard kunnen
gaan met aanzienlijke beperkingen op regelgevingsvlak, wat een invloed kan hebben op de liquiditeit
en/of het beleggingsrendement van het Fonds. Beleggingen in schuldinstrumenten van lagere
kredietkwaliteit kunnen leiden tot grote schommelingen in de waarde van het Fonds. Aangezien een
deel van het Fonds blootgesteld kan zijn aan minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om
aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden. Het gebrek aan
gemeenschappelijke normen kan leiden tot verschillende benaderingen om ESG-doelstellingen vast
te stellen en te behalen. Bovendien kan het Fonds door het naleven van de ESG-criteria afzien van
bepaalde beleggingskansen.

Fondsstrategie
Het fonds biedt gediversifieerde, actief beheerde kredietblootstelling in een breed scala van wereld-
wijde multi-asset vastrentende markten. Het houdt zich ook aan een alomvattend milieu-, sociaal en
governancebeleid en klimaatdoelstelling die zijn ontworpen om belangrijke aandachtsgebieden aan
te pakken voor op duurzaamheid gerichte beleggers. Het portefeuilleopbouwproces maakt gebruik
van de volledige reikwijdte van het wereldwijde onderzoeksplatform Invesco Fixed Income. Het is
ontworpen als een gedisciplineerd, onderzoeksintensief proces dat top-down en bottom-up analyse
combineert. Dit is bedoeld om te profiteren van de outperformance-rotatie die kan optreden op
vastrentende markten.

In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement. De hier weergegeven
prestatieperiode begint op de laatste dag van de eerst aangegeven maand en eindigt op de laatste dag van de
laatst aangegeven maand.

Cumulatief rendement*
in % 1 jaar 3 jaar 5 jaar

SICAV -5,07 4,09 -4,13

Kwartaalrangschikking 2 2 2

Absolute rangschikking 106/234 57/183 71/140

MStar Category: EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged

Jaarlijks rendement*
in % 2018 2019 2020 2021 2022

SICAV -4,97 9,31 1,66 0,30 -12,03

Prestaties over 12 maanden*
03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22

in % 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22 03.23

SICAV - 0,00 -2,62 7,44 1,13 0,54 -8,40 14,68 -4,38 -5,07
De getoonde prestatiegegevens houden geen rekening met de commissies en kosten die worden gemaakt bij de
uitgifte en inkoop van participaties. Rendementen kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoer-
schommelingen. De investering betreft de verwerving van participaties in een fonds en niet in een bepaalde
onderliggende waarde. Op 2 augustus 2021 is deze shareclass nu de primaire shareclass voor dit fonds.
Aangezien deze shareclass is geïntroduceerd op 16 augustus 2017, zijn de prestatiecijfers die van de A-
shareclass voor de perioden voorafgaand aan deze introductiedatum, zonder enige aanpassing voor
vergoedingen.
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Bron: *Invesco. Kosten kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen. Raadpleeg de wettelijke documenten voor meer informatie
over kosten. Portfolio wegingen en allocaties zijn onderworpen aan wijzigingen. De wegingscoëfficiënten voor elke uitsplitsing worden afgerond op het
dichtstbijzijnde tiende of honderdste van een procent, daarom is het mogelijk dat het totale gewicht voor elke uitsplitsing niet gelijk aan 100%.

Asset allocatie (%)
Huidige Tactishe banbreedte

Investment-grade 45,7 40-70
Niet-investment-grade (HY + BL) 54,3 30-60

n High Yield allocation

n Bank Loans allocation

n Emerging Market allocation

n Opportunistic allocation

n Structured Products allocation

n Global Investment Grade allocation

High Yield (HY) allocatie 39,19

Bankleningen (BL) allocatie 15,10

Ontwikkelingsmarkten allocatie 15,06

Opportunistische allocatie 10,72

Structured Products Allocation 10,07

Global Investment Grade allocatie 9,85

Bron: Invesco. De portefeuilleallocatie is onderhevig aan veranderingen en de feitelijke allocatie kan variëren.

Opmerking: Het fonds kan niet rechtstreeks beleggen in bankleningen (BL). De blootstelling naar in aanmerking komende leningen zal over het algemeen worden
gerealiseerd door middel van beleggingen in Collateralised Loan Obligations (CLO's), collectieve beleggingsregelingen, Floating Rate Notes (FRN's) en swaps en andere
derivaten op in aanmerking komende leningindices van icbe's.
Opportunistische allocatie: Gemeentelijke obligaties, CMBS en andere schuldeffecten worden geselecteerd naar eigen inzicht van de fondsbeheerders.

Top 5 emittenten* %
Uniform MBS 5,69

Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 1,89

Avis Budget Rental Car Funding AESOP 1,87

Braskem Idesa SAPI 1,86

Gatwick Airport Finance 1,74
Sluit derivaten, fondsen en overheidseffecten niet in USD uit. Onder “emittent”
wordt verstaan de uitgevende instelling van de effecten.

Sectoriale obligatie uitsplitsing %
in %

Cyclishe consumentengoederen 11,0

Telecommunicatie 8,4

Consumer Non-Cyclical 7,3

Energie 7,0

Transportation 6,7
Barclays niveau 4; sluit fondsen uit.

Rating spreiding in %*

g AAA
g AA
g A
g BBB
g BB
g B
g Niet Beoordeeld
g Valutatermijn
g Liquiditeiten en

gelijkwaardig

NIW en kosten
Huidige NIW
EUR 9.52 
Hoogste NIW
EUR 10.07 (05.04.22)
Laagste NIW
EUR 8.98 (14.10.22)
Minimumbelegging 2

EUR 1,000
Instapkosten
Max 5.00%
Jaarlijkse beheerkosten
0,38%
Lopende kosten 3

0.62%

Kredietkwaliteit
(Gem. Rating: BB+)

in %

AAA 7,2

AA 1,4

A 12,8

BBB 16,3

BB 29,8

B 28,1

Niet Beoordeeld 0,1

Valutatermijn 0,5

Liquiditeiten en gelijkwaardig 3,9
Bron : BRS (Blackrock Solutions)

Geografische wegingen*
in %

Verenigde Staten 55,0

Verenigd Koninkrijk 5,9

Frankrijk 3,8

Mexico 3,6

China 3,1

Canada 3,1

Duitsland 2,5

Brazilië 2,0

Anderen 16,6

Valutatermijn 0,5

Liquiditeiten en gelijkwaardig 3,9

Portefeuillekenmerken* %

Geraamde actuele bruto-opbrengst 4,9

Geraamde bruto-terugkoopopbrengst 6,6

Gemiddelde coupon 4,3

Gemiddelde spread (bps) 316

Duratie verdeling*

(Gem. duur: 4,1)
in %

0-1 jaar 12,9

1-3 jaar 21,9

3-5 jaar 30,6

5-10 jaar 29,9

10-20 jaar 4,7

20+ jaar 0,0

Valutaweging*
in %

EUR 97,8

JPY 1,1

USD 1,1

GBP 0,1
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Belangrijke informatie
1De lanceringsdatum van het oorspronkelijke fonds heeft betrekking op het vorige fonds met de naam: Invesco Absolute Return Bond Fund,
dat op 18 september 2014 werd hernoemd naar Invesco Active Multi-Sector Credit Fund en Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund dat
op 29 april 2022.
2De minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500 /EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Voor meer informatie over de
minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.
3Het cijfer Lopende Kosten omvat de jaarlijkse beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten. Het is een percentage
van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.

Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of aanbeveling met
betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang erin. De informatie in dit document mag ook niet worden beschouwd als
fiscaal of juridisch advies. Alle gegevens dateren van 31 maart 2023 tenzij anders vermeld.

Waar individuen of het bedrijf hun mening hebben uitgesproken, die gebaseerd is op de huidige marktomstandigheden, kan deze afwijken van andere
beleggingsdeskundigen en aan verandering onderhevig zijn. Dit marketingdocument is geen uitnodiging tot inschrijving op aandelen in het fonds en is
uitsluitend ter informatie, het mag het niet als financieel advies worden beschouwd. Een beslissing om te beleggen in aandelen van een fonds moet
worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze documenten (de aandelenklasse specifieke Essentiële-informatiedocument (Eid),
het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen) zijn gratis beschikbaar in hardcopy bij Invesco Management S.A., Dutch Branch, Vinoly Building
Claude Debussylaan 26, 1082 MD Amsterdam, Netherlands. Tel: +31 20 888 0221 of kijk op www.invesco.nl. Alle verwijzingen naar een ranking, een
rating of een award geven geen garantie voor toekomstige resultaten en prestaties zijn niet constant in de tijd. De lopende kosten en alle overige
kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële-
informatiedocument (Eid) en het prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds
kunnen rechtstreeks voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Uitgegeven door Invesco
Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Luxemburg. www.invesco.nl. Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als een advies om te investeren in een bepaalde
activaklasse, effect of strategie. Regelgevende vereisten die de onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggings- / investeringsstrategie vereisen,
zijn derhalve niet van toepassing, noch is het verboden om deze te verhandelen voor publicatie. Raadpleeg voor meer informatie over onze fondsen
en de relevante risico's de aandelenklassespecifieke documenten met Essentiële-informatiedocument (Eid) (beschikbaar in de lokale taal), de
jaarverslagen of tussentijdse verslagen, het prospectus en de samenstellende documenten, beschikbaar op www.invesco.eu. Een samenvatting van de
rechten van beleggers is in het Engels beschikbaar op www.invescomanagementcompany.lu. De beheermaatschappij kan marketingovereenkomsten
beëindigen. Bij elke investeringsbeslissing moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het fonds zoals beschreven in de juridische
documenten. Raadpleeg voor duurzaamheidsgerelateerde aspecten: https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature.

© 2023 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haar
content/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch
Morningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze
informatie.



ESG-kenmerken 
Het Invesco Sustainable Multi-Sector 
Credit Fund (het fonds) past een strikt 
ecologisch, sociaal en governancekader 
(ESG) toe voor zijn actieve beleggingen. 
De ESG-benadering combineert de 
uitsluiting van bepaalde sectoren met 
overwegingen inzake koolstofuitstoot en 
de selectie van emittenten met sterkere 
ESG-kenmerken dan hun sectorgenoten. 
Het fonds wordt uitgebreid ondersteund 
door de wereldwijde ESG-teams en 
-infrastructuur van Invesco. De eigen ESG-
ratings vormen integraal onderdeel van 
het fundamentele kredietresearchproces 
en helpen te waarborgen dat het 
progressieve beleggingsmandaat van de 
portefeuille wordt nagekomen. Het Global 
ESG-team (het ESG-team) van Invesco 
coördineert de thema's waarvoor actie 
wordt ondernomen en het toezicht. 

SFDR (zie woordenlijst) 
Het fonds voldoet aan artikel 8 van de 
SFDR (de EU-verordening betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector) omdat het 
ecologische of sociale kenmerken 
bevordert en de bedrijven waarin wordt 
belegd, goede governancepraktijken 
hanteren. Meer informatie vindt u op 
www.invescomanagementcompany.lu 

Invesco's inzet voor ESG 
Invesco heeft een door beleggingen 
geleide ESG-aanpak. We bieden een 
uitgebreide reeks ESG-gerichte 
mogelijkheden waarmee klanten hun 
waarden kunnen uiten door middel van 
beleggen. We integreren ook financieel 
materiële ESG-overwegingen in ons 
beleggingsplatform, waarbij we rekening 
houden met kritische factoren die ons 
helpen sterke resultaten te leveren aan 
klanten. 

ESG Toeslag 
30 arpil 2023 

ESG-kenmerken1 Fonds Comparator3 

ESG-fondsrating (AAA-CCC) BBB BBB 
ESG-kwaliteitsscore (0-10) 5,2 5,3 
Score ecologische pijler 5,0 5,1 
Score sociale pijler 4,8 4,8 
Score governancepijler 5,4 5,4 

% ESG-dekking 65,6 61,4 
Blootstelling van inkomsten aan oplossingen met duurzame 
impact (%) 3,5 3,0 

CO2-kenmerken2 Fonds Comparator3 

Gefinancierde emissies Scope 1 + 2 (tCO2) 4.798,0 4.120,6 
Gefinancierde emissies Scope 1 + 2 + 3 (tCO2) 22.195,8 27.668,4 
Relatieve koolstofvoetafdruk (tCO2e/EURM 
geïnvesteerd) 186,5 223,2 

Gew. gem. koolstofintensiteit (tCO2e/EUR M omzet) 325,6 354,3 
% CO2-dekking (exclusief contanten) 64,6 43,4 

Verdeling ESG-ratings MSCI1 

Hier wordt de verdeling getoond van de 
ESG-ratings over de onderliggende 
fondsen, van AAA (beste) tot CCC 
(slechtste). 

Momentum ESG-tendens1 

Het percentage bedrijven in het bezit van 
de fondsen die hun ESG-rating hebben 
verbeterd (positief), geen verandering 
(stabiel) of verslechterd (negatief) 
hebben sinds de vorige rating. 
Tendens Fonds Comparator3 

Positief 34,5% 30,8% 
Stabiel 60,9% 62,7% 
Negatief 4,4% 5,0% 
Zonder rating 0,2% 1,0% 

Verdeling ESG-ratings 
volgens sector1, 4 

AAA AA A BBB BB B CCC NR 

Communicatiediensten - 1.2% 1.2% 1.7% 2.3% - - - 
Consumer Discretionary - 1.9% 1.8% 0.4% 2.0% 0.7% - - 
Consumer Staples - - 0.3% 0.4% 0.3% - < 0.1% - 
Energie - 0.1% 1.5% 0.4% 2.3% 0.9% - - 
Financiën 1.0% 2.3% 2.6% 1.1% 0.2% - 0.5% - 
Gezondheidszorg - 0.1% 0.5% 2.1% 0.5% - - - 
Industrie 0.5% 0.9% 3.2% 1.1% 2.3% 0.4% 0.8% - 
Informatietechnologie 0.5% 0.8% 0.4% 0.6% - 0.3% - - 
Materialen - 0.8% - 1.4% 2.8% 0.2% - - 
Vastgoed 0.1% 0.1% 1.2% 0.4% 1.0% 0.6% 0.9% - 
Openbare nutsvoorzieningen - 0.3% 0.2% - < 0.1% 0.2% - - 
Anderen - 0.9% 1.5% 0.7% 1.4% 1.4% 0.4% 34.3% 

1 De ESG-gegevens zijn afkomstig van MSCI. Voor meer details verwijzen wij naar de 
methodologie van MSCI op msci.com. 
2 Carbon Characteristics zijn afkomstig van ISS. De meest recente klimaatdataset die 
beschikbaar is, is vanaf 2020. Alle ESG-statistieken worden berekend op basis van de 
onderliggende posities van de portefeuille. 
3 Comparator: we vergelijken met 10% Bloomberg Global Aggregate Credit EUR 
Hedged 20% S&P LSTA Leveraged Loan Index EUR hedged 20% Bloomberg EM Hard 
Currency EUR Hedged 40% BAML Developed Markets High Yield Constrained Index 
EUR Hedged 10% Bloomberg Global Aggregate Securitized EUR Hedged. 
4 De ESG-ratingdistributietabel omvat geen kasposities en kan daarom niet 100% 
bedragen. 
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Op klimaat gebaseerde uitsluitingen5 Fonds 

Winning van thermische kolen Ja 
Stroomopwekking op basis van thermische kolen Ja 
Onconventionele olie en gas Ja 
Olie en gas (conventioneel) Nee 
Zorgwekkende chemische stoffen Nee 
Kernenergie Nee 

Uitsluitingen op basis van niet-klimaatgerelateerde 
factoren5 Fonds 

Controversiële wapens Ja 
Tabak Ja 

Status UN Global Compact Niet-
conform 

Kernwapens buiten het non-proliferatieverdrag Ja 
Cannabis voor recreatief gebruik Ja 
Militaire aannemers Ja 
Niet-militaire vuurwapens Ja 
Porno Ja 
Gokken Ja 
Alcohol Nee 

Verantwoordelijke beleggingsaanpak Yes Nee N/A 
ESG-integratie  
Negatieve screening / Positieve allocatie  
Duurzame beleggingen  
Impactfonds  
Engagement  
Stemmen (alleen aandelen)  

5 Uitsluitingscriteria 
De uitsluitingscriteria kunnen variëren, afhankelijk van de 
activiteit, van nultolerantie tot uitsluitingen op basis van % van de 
omzet. Raadpleeg voor meer informatie over de inkomstendrempel 
die wordt toegepast op specifieke uitsluitingen het Toelichtingen 
op het gebied van duurzaamheid op de website van de 
Beheermaatschappij. www.invescomanagementcompany.lu. 
De definities voor de uitsluitingscriteria luiden als volgt: 
Winning van thermische kolen: de onderneming ontgint 
thermische kolen. 
Elektriciteitsproductie op basis van thermische kolen: de 
onderneming genereert elektriciteit met behulp van thermische 
kolen. 
Onconventionele olie en gas: De onderneming is betrokken bij 
olie- en gasexploratie in het Noordpoolgebied en/of ontgint 
oliezanden en/of is betrokken bij de exploratie/productie van 
schalie-energie. 
Olie en gas (conventioneel): de onderneming is betrokken bij de 
exploratie en productie van olie en gas. 
Zorgwekkende chemische stoffen: de onderneming produceert 
chemische stoffen die verboden zijn door de drie internationale 
verdragen: het UNEP-verdrag van Stockholm, het OSPAR-verdrag 
en het protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag 
afbreken. 
Kernenergie: de onderneming wekt elektriciteit op uit nucleaire 
bronnen of genereert inkomsten uit de ontwikkeling van producten 
of diensten die de sector van de kernenergie ondersteunen. 
Controversiële wapens: ondernemingen waarvan is vastgesteld 
dat ze banden hebben met controversiële wapens, zoals 
clustermunitie, landmijnen, biologische wapens, wapens met 
verarmd uranium, verblindende laserwapens, brandwapens en/of 
niet-waarneembare deeltjes. 
Tabak: de onderneming produceert tabaksproducten en/of levert 
aan tabak gerelateerde producten/diensten. 
Status UN Global Compact: ondernemingen die volgens 
Sustainalytics niet voldoen aan het Global Compact van de 
Verenigde Naties. 

Kernwapens buiten het non-proliferatieverdrag: de 
onderneming is betrokken bij de productie van kernwapens of 
op maakt gemaakte onderdelen daarvan EN die wapens worden 
verdeeld naar een land dat geen kernmacht is volgens het non-
proliferatieverdrag. 
Cannabis voor recreatief gebruik: de onderneming is 
betrokken bij of heeft banden met inkomsten uit recreatief 
cannabisgebruik. 
Militaire aannemers: de onderneming haalt haar inkomsten uit 
de productie van wapens/wapenonderdelen of uit de levering 
van op maat gemaakte producten of diensten aan het leger of 
de defensiesector. 
Niet-militaire vuurwapens: de onderneming haalt haar 
inkomsten uit de productie van kleine vuurwapens die zijn 
ontwikkeld en op de markt worden gebracht voor particulieren. 
Dat omvat de productie en verkoop van niet-militaire 
vuurwapens. 
Porno: de onderneming haalt inkomsten uit porno. Daaronder 
vallen seksshops, producenten van pornofilms, bioscopen waar 
pornofilms worden vertoond, pornomagazines en de uitzending 
van porno. 
Gokken: de onderneming haalt inkomsten uit gokken. Dat 
omvat ondernemingen die casino's bezitten, bookmakers of 
onlinekansspelen aanbieden, gokproducten vervaardigen (bv. 
gokautomaten) enz. 
Alcohol: de onderneming haalt inkomsten uit alcoholische 
dranken. Dat geldt zowel voor producenten als voor 
distributeurs of eigenaars van detailhandelszaken die 
alcoholische dranken verkopen. 
De definities inzake verantwoordelijke beleggingsaanpak 
luiden als volgt: 
ESG-integratie: het proces waarbij ESG-factoren worden 
opgenomen in de fundamentele financiële analyse van 
ondernemingen en beleggingen. 
Negatieve screening / Positieve allocatie: een proces dat 
ofwel een deel van het beleggingsuniversum uitsluit dat slecht 
scoort op ESG-criteria, richt zich op bedrijven die zich 
bezighouden met positieve activiteiten voor de gemeenschap 
of de natuur, zoals recycling, onderwijs of openbaar vervoer of 
een combinatie van beide. 
Duurzame beleggingen: Een belegging in een economische 
activiteit die voldoet aan de definitie van een duurzame 
belegging volgens artikel 2 (17) van de SFDR. 
Impactfonds: een fonds dat wordt beheerd met de bedoeling 
positieve, meetbare sociale en milieueffecten te sorteren, 
waarbij impact voorrang krijgt op financiële prestaties. 
Engagement: het proces waarbij met vertegenwoordigers van 
een onderneming in dialoog wordt gegaan als aandeelhouder, 
met de bedoeling het gedrag en het beleid van die 
onderneming te verbeteren. 
Stemmen (alleen aandelen) :ook stemmen bij volmacht 
genoemd. Dat is een vorm van stemmen waarbij de 
fondsenbeheerder namens de aandeelhouders van zijn 
beleggingsfonds stemmen uitbrengt over allerhande thema's, 
waaronder mogelijk de verkiezing van bestuursleden, de 
goedkeuring van fusies of overnames of de goedkeuring van 
een aandelencompensatieplan. 



Woordenlijst 
ESG-kenmerken: Informatie over ecologische, sociale en 
governance (deugdelijk bestuur), ook ESG genoemd, is een 
cruciaal onderdeel van elke bedrijfs- en beleggingsstrategie en 
materiële duurzaamheidsoverwegingen integreren in besluiten van 
ondernemingen en beleggingsbeslissingen is essentieel voor het 
succes op lange termijn, zowel vanuit financieel als vanuit 
duurzaamheidsoogpunt. 
ESG-fondsrating MSCI: ontworpen om de ESG-risico's en 
-opportuniteiten van de onderliggende participaties van een fonds 
te meten, waardoor het mogelijk wordt om beleggingsfondsen en 
ETF's te rangschikken of te screenen op een schaal van AAA tot 
CCC. De bedoeling van die rating is transparantie op fondsniveau 
te bieden en de ESG-kenmerken van de totale portefeuille te 
kunnen meten. Hij wordt berekend door de ESG-kwaliteitsscores 
van MSCI direct te koppelen aan de ratingcategorieën. ESG-leiders 
zijn ondernemingen met een ESG-rating van AAA of AA (beste in 
hun categorie), en de achterblijvers op ESG-vlak zijn 
ondernemingen met een ESG-rating B of CCC. 
ESG-kwaliteitsscore MSCI: berekend als het gewogen gemiddelde 
van de ESG-scores van de onderliggende participatie, met 
uitsluiting van alle onderliggende participaties waarvoor die 
informatie niet beschikbaar is. De score wordt gegeven op een 
schaal van 0 (laagste) tot 10 (hoogste score). MSCI geeft 
onderliggende participaties een score op basis van hun 
blootstelling aan twintig sectorspecifieke, materiële ESG-risico's en 
de manier waarop ze met die risico's kunnen omgaan in 
vergelijking met hun sectorgenoten. De scores zijn gebaseerd op 
voor de sector gecorrigeerde bedrijfsratings van MSCI. 

% ESG-dekking: het percentage van het fonds en de comparator 
waarvoor informatie van MSCI ESG Research beschikbaar is. 
Blootstelling van inkomsten aan oplossingen met duurzame 
impact: het gewogen gemiddelde van het totaal van alle inkomsten 
afkomstig van elk van de thema's natuurlijk kapitaal, milieu en 
sociale impact. 
Gefinancierde emissies: meet de uitstoot van broeikassen die 
gepaard gaat met de belegging. Het cijfer geeft de absolute 
globale blootstelling van het fonds weer en hangt af van het 
beheerde vermogen. Dat betekent dat een toename van het 
beheerde vermogen de gefinancierde emissies zal opdrijven en 
omgekeerd. Het belegde vermogen van het fonds wordt gebruikt 
om de gefinancierde emissies van de comparator te berekenen, die 
evengoed zullen toe- of afnemen met de grootte van het belegde 
vermogen. 
Scope 1: omvat de directe uitstoot uit bronnen die men bezit of 
beheert. 
Scope 2: omvat indirecte uitstoot voor de opwekking van 
aangekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die de 
rapporterende onderneming verbruikt. 
Scope 3: omvat alle andere indirecte emissies die een rol spelen in 
de waardeketen van een onderneming. 
Koolstofvoetafdruk: de maatstaf voor de impact van bepaalde 
activiteiten op de hoeveelheid geproduceerde broeikasgassen, 
zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. Gemeten als 
emissies van scope 1+2 per geïnvesteerd miljoen EUR. 
Wtd Avg (gewogen gemiddelde) koolstofintensiteit: De 
blootstelling van de onderliggende fondsen aan koolstofintensieve 
participaties, berekend als het gewogen gemiddelde van de intensi- 
teitsstatistieken van het bestanddeel: Scope 1 + 2 emissies per 
EUR 1 miljoen inkomsten voor bedrijven en totale koolstofemissies 
van het land per EUR 1 miljoen bbp voor staatsobligaties. 

% CO2-dekking (exclusief contanten): Dit vertegenwoordigt 
het %-weging van het Fonds/Benchmark waarvoor 
CO2-gegevens beschikbaar zijn. 

Verwijzingen naar reglementering 
SFDR: de verordening betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector, die deel uitmaakt 
van het actieplan van de EU voor duurzame financiën, is 
bedoeld om de transparantie over duurzaamheid te verbeteren 
door te maken dat de spelers in de financiëledienstensector 
hun klanten consistente informatie verstrekken over de 
duurzaamheid van de producten en diensten die zij aanbieden. 

Belangrijke ESG-informatie 
De bovenstaande informatie is alleen voor illustratieve 
doeleinden. Het verstrekken van deze informatie geeft niet aan 
hoe en of ESG-factoren in een fonds zullen worden 
geïntegreerd. Tenzij anders vermeld in de wettelijke 
aanbiedingsdocumenten, verandert de in dit document 
verstrekte ESG-informatie de beleggingsdoelstelling of het 
beleggingsbeleid van een fonds niet en vormt ze geen 
beperking voor het belegbare universum van het fonds. De 
rating kan per ratingbureau verschillen. De rating kan in de 
loop van de tijd veranderen en is geen garantie voor 
toekomstige prestaties van het fonds. 

Bepaalde informatie: © 2022 MSCI ESG Research LLC. 
Gereproduceerd met toestemming, niet voor verdere 
distributie. Dit verslag bevat bepaalde informatie (de 
'informatie') die afkomstig is van MSCI ESG Research LLC of 
zijn filialen of informatieleveranciers (de 'ESG-partijen'). De 
informatie is enkel voor intern gebruik, mag niet worden 
gereproduceerd of verspreid in welke vorm dan ook en mag 
niet worden gebruikt als basis voor of component in welke 
financiële instrumenten of producten of indexen dan ook. 
Hoewel zij informatie verkrijgen van bronnen die zij 
betrouwbaar achten, garandeert of waarborgt geen enkele van 
de ESG-partijen dat welke gegevens dan ook in dit document 
origineel, nauwkeurig en/of volledig zijn en wijzen zij 
uitdrukkelijk alle impliciete of expliciete garanties af, inclusief 
met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een 
bepaald doel. De informatie van MSCI is in geen geval bedoeld 
als beleggingsadvies of een aanbeveling om een bepaalde 
beleggingsbeslissing wel of niet te nemen en mag ook niet als 
dusdanig worden opgevat. Ze mag ook niet worden beschouwd 
als een indicatie of garantie van toekomstige prestaties, of als 
een analyse, voorspelling of prognose. Geen enkele van de 
ESG-partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor welke 
fouten of weglatingen dan ook in verband met gegevens die in 
dit document zijn opgenomen, noch voor elke directe, 
indirecte, bijzondere, hoge, bijkomende of enige andere schade 
(inclusief winstderving), zelfs indien de mogelijkheid van zulke 
schade vooraf werd gemeld. 

De vermelde gegevens zijn voornamelijk afkomstig van MSCI en 
ISS, voor de respectieve categorieën. Merk op dat de hier 
vermelde ratings mogelijk niet representatief zijn voor de 
rating die het beleggingsteam toepast, aangezien dat eigen 
ratingmethodologieën hanteert om de ESG-kenmerken van elke 
emittent te beoordelen. Bovendien zijn er bepaalde 
vermogenscategorieën waarvoor de gegevensdekking per 
leverancier niet uniform is en niet elke individuele emittent 
behelst. Als MSCI/ISS geen rating of informatie heeft voor een 
effect in het fonds, dan betekent dat niet dat het 
beleggingsteam niet zelf de informatie of een rating heeft 
verstrekt. Elke participatie in het fonds krijgt een rating van elk 
beleggingsteam op basis van hun eigen ratingmethodologie, 
met informatie uit externe bronnen en het unieke inzicht van 
de teams in de individuele emittenten. 

Deze ESG-aanvulling wordt verzorgd door yourSRI, een merk van FE fundinfo (Liechtenstein). 

Score ecologische pijler: een evaluatie van ecologische factoren, 
zoals uitstoot, CO2-voetafdruk, gebruik van fossiele brandstoffen en 
opportuniteiten op het vlak van duurzaamheid. 
Score sociale pijler: heeft betrekking op de operationele omgeving 
van een onderliggende participatie, met inbegrip van 
arbeidsmanagement, productaansprakelijkheid en veiligheid en 
gezondheid. 
Score governancepijler: een evaluatie van de risico- en 
managementpraktijken met betrekking tot deugdelijk bestuur en 
het gedrag van een onderneming. 


