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Als private bank zijn we ons bewust van onze positie in de samenleving en onze invloed hierop. 
We zien het als onze plicht om verantwoord te handelen en verantwoord te beleggen en hierbij 
de toekomst van onze planeet, de maatschappij en de volgende generaties in aanmerking te 
nemen. We zijn ervan overtuigd dat door de uitvoering van een adequaat beleid Verantwoord 
Beleggen risico’s inzake duurzaamheid in beleggingsportefeuilles in belangrijke mate worden 
beperkt. 

We zijn ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties 
en hanteren het beleid Verantwoord Beleggen voor al onze beleggingen. Onderdeel van 
dit beleid zijn minimale ESG-vereisten (ESG: Environmental, Social, Governance), actief 
aandeelhouderschap, ethische uitsluitingen, ESG-integratie en -rapportering. 

Puilaetco, als onderdeel van de groep Quintet, 
plaatst het begrip duurzaamheid in het hart van 
haar bedrijfsvoering en als belangrijke drijfveer 
voor beleggingen. 

Onze filosofie over duurzaam beleggen omvat 
een combinatie van verschillende strategieën. 
Elke strategie heeft haar eigen kenmerken en 
een eigen manier om waarde toe te voegen 
aan een portefeuille. Daarnaast achten we het 
van belang dat we, als actieve investeerder, in 
onze beleggingen onze invloed gebruiken om 

bedrijven en instellingen de gewenste richting 
te wijzen en om duurzame bedrijfsmodellen 
aan te moedigen. Dit doen we, indien mogelijk 
en waar haalbaar, door het actief uitoefenen 
van stemrecht en door in gesprek te gaan met 
ondernemingen. Meer informatie over onze 
activiteiten op het gebied van verantwoord 
beleggen en verantwoord ondernemen vindt u 
op www.puilaetco.be en www.quintet.com.

PUILAETCO EN QUINTET

“Change what you don’t like. Invest in what you do.” 



DISCRETIONAIR BEHEER 

ONZE PRODUCTEN 

CORE RIVERTREE STRATEGIC /
PREMIUM / TAILORED
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Deze producten behoren tot 
de « artikel 8 » -producten 
volgens de SFDR-verordening. 
Deze financiële producten 
promoten ecologische en 
sociale kenmerken in hun 
beleggingen. De precieze 
ecologische en sociale 
kenmerken kunnen verschillen 
tussen de verschillende 
beleggingen in de portefeuille, 
afhankelijk van het type 
belegging, de sector en de 
regio. Er wordt ook rekening 
gehouden met de volgende 
aspecten: controversiële 
wapens, mensenrechten, 
arbeid, milieu, omkoping en 
corruptie. Daarnaast worden 
ook ecologische, sociale en 
bestuursfactoren opgenomen 
in de beleggingsanalyse en de 
besluitvorming en in de manier 
waarop stembeslissingen 
worden genomen. Bovendien 
engageren we ons, waar 
mogelijk en haalbaar, om 
emittenten en/of derden-
fondsenbeheerders aan te 
moedigen hun sociale en 
ecologische praktijken te 
verbeteren.  

De specifieke ecologische 
en sociale indicatoren 
die worden beoordeeld, 
gemeten en gemonitord, 
omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot: betrokkenheid 
bij controversiële wapens, 
structurele en ernstige 
schendingen van de 
beginselen van het 
Global Compact van de 
VN (onderverdeeld in 
mensenrechten, arbeid, milieu, 
omkoping en corruptie), 
ernstige controverses of 
incidenten rond sociale en 
milieu-aspecten en hoge ESG 
risk ratings. De voornaamste 
bronnen van data en analyses 
zijn ESG-onderzoek en -ratings 
van Sustainalytics, bestuurs- 
en steminformatie van Glass 
Lewis en informatie over 
engagementen van EOS at 
Federated Hermes, evenals 
onderzoek en analyse uit 
andere bronnen, aangevuld 
met onze eigen interne 
analyses.

Het identificeren, 
meten en beheren van 

duurzaamheidsrisico’s 
maakt deel uit van al onze 
beleggingsprocessen, 
ook voor deze financiële 
producten. Onder 
duurzaamheidsrisico’s 
dienen te worden 
verstaan: gebeurtenissen 
of omstandigheden op 
ecologisch, sociaal of 
bestuursgebied (ESG: 
environmental, social, 
governance) die, indien ze 
zich voordoen, een werkelijk 
of mogelijk wezenlijk 
negatief effect op de 
waarde van de beleggingen 
kunnen veroorzaken. 
Daarom identificeren we 
verschillende bronnen van 
duurzaamheidsrisico’s, 
die we met de hulp van 
interne en externe experts 
vertalen in een kader voor 
duurzaamheidsrisico’s met 
relevante ESG-maatstaven. 
Daarna worden die inzichten 
gebruikt om opportuniteiten 
te identificeren, 
beleggingen te beoordelen, 
beleggingsbeslissingen te 
nemen en een portefeuille

samen te stellen. Bovendien 
monitoren we de portefeuille 
op basis van relevante ESG-
data van gespecialiseerde 
externe dienstverleners en 
maken we – waar mogelijk en 
haalbaar – gebruik van ons 
stemrecht op aandeelhouders- 
vergaderingen. Met de 
bedrijven waarin we 
beleggen bespreken we 
duurzaamheidsrisico’s die 
volgens ons van groot 
belang kunnen zijn voor het 
bedrijf in kwestie teneinde 
deze risico’s te beperken of 
te verminderen. Voor meer 
informatie over onze algemene 
aanpak en de middelen die 
we gebruiken, verwijzen 
we naar het beleid inzake 
duurzaamheidsrisico’s van 
Quintet (Quintet Sustainability 
Risk Policy).

Volgens onze beoordeling zijn 
de waarschijnlijke gevolgen 

van duurzaamheidsrisico’s 
voor het rendement van deze 
financiële producten beperkt 
om de volgende redenen:

➊  De portefeuille is 
goed gediversifieerd 
wat betreft het aantal 
beleggingen, sectoren en 
landen. Dit betekent dat 
duurzaamheidsrisico’s die 
voortvloeien uit bedrijfs-, 
sector- of landspecifieke 
kwesties beperkt zijn. 

➋  Aangezien we ons 
richten op kwalitatieve 
beleggingen met een 
sterk bestuur, hebben 
deze beleggingen volgens 
ons minder onbeheerde 
risico’s die voortvloeien uit 
ESG-kwesties dan andere 
beleggingen. 

➌  Via ons stemgedrag en 
andere middelen helpen 
we, indien mogelijk en waar 
relevant, ESG-risico’s te 
verminderen. 

➍   Door onze continue 
monitoring op basis van 
relevante ESG-maatstaven 
en de inzichten die we 
opdoen via ons stemgedrag 
en andere middelen, 
kunnen we tijdig 
beoordelen of de 
duurzaamheidsrisico’s van 
individuele beleggingen 
toenemen en dus of ze nog 
steeds overeenstemmen 
met het verwachte 
rendement. Daardoor 
kunnen we adequaat 
handelen om de mogelijke 
impact op het rendement 
van het financieel product 
te beperken.



DUURZAAM BEHEER 
MET TRIODOS BANK

 
We zijn trots dat ons duurzaam 
aanbod tot de « artikel 9 » 
-producten behoort volgens 
de classificatie van de SFDR-
verordening. Dit betekent 
dat het een duurzame 
beleggingsdoelstelling 
nastreeft. Het gaat om de 
hoogste en meest veeleisende 
categorie in termen van 
duurzaamheid.  

Dit financieel product 
belegt enkel in emittenten 
die deel uitmaken van 
het beleggingsuniversum 
van Triodos Investment 
Management (TIM). Om in 
het universum te worden 
opgenomen, moet een 
emittent via zijn producten, 
diensten of processen positief 
bijdragen aan één of meer 
van de volgende zeven 
transitiethema’s: duurzame 
landbouw en voeding, 
duurzame mobiliteit en 
infrastructuur, hernieuwbare 
grondstoffen, circulaire 
economie, sociale inclusie en 
empowerment, innovatie voor 
duurzaamheid en gezondheid 
en welzijn. Daarnaast mag de 
emittent niet betrokken zijn 

bij bepaalde niet-duurzame 
producten zoals wapens, 
kernenergie, steenkool, olie 
en gas, milieugevaarlijke 
stoffen, pesticiden, bont, 
gokken, pornografie en 
tabak. De emittent mag 
evenmin verantwoordelijk 
zijn voor niet-duurzame 
bedrijfspraktijken zoals 
wetsovertredingen, corruptie, 
dierproeven anders dan 
voor medische doeleinden, 
schending van internationale 
codes, agro-industrie, 
genetische manipulatie 
anders dan voor medische 
doeleinden, onvoorzichtig 
bestuur (bv. bij verloning en 
boekhouding), schending van 
mensenrechten (werknemers, 
leveranciers en lokale 
bewoners), milieuvervuiling 
en de niet-naleving van het 
voorzorgsbeginsel. Bovendien 
engageren we ons om 
emittenten aan te moedigen 
hun sociale en milieupraktijken 
te verbeteren. Waar mogelijk 
worden stemrechten gebruikt 
als een aanvullende actieve 
aandeelhouderschaps- 
strategie. Onder 
duurzaamheidsrisico’s 

dienen te worden 
verstaan: gebeurtenissen 
of omstandigheden op 
ecologisch, sociaal of 
bestuursgebied (ESG: 
environmental, social, 
governance) die, indien ze 
zich voordoen, een werkelijk 
of mogelijk wezenlijk 
negatief effect op de waarde 
van de belegging kunnen 
veroorzaken. Daarom 
beleggen we enkel in 
bedrijven die positief zijn 
gescreend door Triodos 
Investment Management 
(TIM). Via zijn methodologie 
selecteert TIM emittenten 
die positief bijdragen 
aan een duurzamere 
maatschappij, waarbij strikte 
minimumvereisten worden 
gehanteerd om bedrijven 
met schadelijke producten 
of handelspraktijken uit te 
sluiten. Bovendien monitoren 
we de portefeuille op basis 
van relevante ESG-data van 
gespecialiseerde externe 
dienstverleners en maken we 
– waar mogelijk en haalbaar – 
gebruik van ons stemrecht op 
aandeelhoudersverga- 
deringen.
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CORE REAL ESTATE /  CCR

Deze producten behoren tot 
de « artikel 6 » -producten  
volgens de SFDR-
verordening. Dit betekent 
dat deze financiële 
producten geen duurzame 
beleggingsdoelstelling 

nastreven en geen ecologische 
of sociale kenmerken hebben, 
of een combinatie van 
beiden. Wij menen immers 
dat duurzaamheidsrisico’s 
niet relevant zijn voor deze 
financiële producten. 

De precieze ecologische en 
sociale kenmerken kunnen 
verschillen tussen de diverse 
beleggingen in de portefeuille, 
afhankelijk van het type 
belegging, de sector en de 
regio. Bedrijven die betrokken 
zijn bij controversiële wapens, 
zijn uitgesloten. Bedrijven die 
betrokken zijn bij structurele 
schendingen op het vlak 
van mensenrechten, arbeid, 
milieu, omkoping en corruptie 
worden daarop aangesproken 
en worden uitgesloten als 

de dialoog geen resultaat 
oplevert. Beleggingen in 
obligaties uitgegeven door 
landen met een centrale 
overheid waartegen de 
EU wapenembargo’s heeft 
afgekondigd, worden 
uitgesloten. Ecologische, 
sociale en bestuursfactoren 
worden opgenomen in 
de beleggingsanalyse 
en de besluitvorming 
en in de manier waarop 
stembeslissingen worden 
genomen. Waar mogelijk en 

haalbaar, engageren we ons 
om bedrijven en/of derden-
fondsenbeheerders aan te 
moedigen om hun sociale 
en ecologische praktijken 
te verbeteren, wat positieve 
gevolgen heeft voor die 
domeinen.  

Vanaf 1 januari 2022 zullen 
we via een periodiek rapport 
informeren over de mate 
waarin aan bovenstaande 
sociale en ecologische 
kenmerken is voldaan.



 
BELEGGINGSADVIES

| 10 11 | 

Met de bedrijven waarin 
we beleggen, bespreken 
we duurzaamheidsrisico’s 
die volgens ons van groot 
belang kunnen zijn voor het 
bedrijf in kwestie teneinde 
deze risico’s te beperken of 
te verminderen. Voor meer 
informatie over onze algemene 
aanpak en de middelen die 
we gebruiken, verwijzen 
we naar het beleid inzake 
duurzaamheidsrisico’s van 
Quintet (Quintet Sustainability 
Risk Policy).

Volgens onze beoordeling zijn 
de waarschijnlijke gevolgen 
van duurzaamheidsrisico’s 
voor het rendement van dit 
financieel product beperkt om 
de volgende redenen: 

➊  De portefeuille is 
goed gediversifieerd 
wat betreft het aantal 
beleggingen, sectoren en 
landen. Dit betekent dat 
duurzaamheidsrisico’s die 
voortvloeien uit bedrijfs-, 
sector- of landspecifieke 
kwesties beperkt zijn. 

➋  Aangezien we ons 
richten op kwalitatieve 
beleggingen met een 
sterk bestuur, hebben 
deze beleggingen volgens 
ons minder onbeheerde 
risico’s die voortvloeien uit 
ESG-kwesties dan andere 
beleggingen. 

➌  Via ons stemgedrag en 
andere middelen helpen 
we, indien mogelijk en waar 
relevant, ESG-risico’s te 
verminderen. 

➍   Door onze continue 
monitoring op basis 
van relevante ESG-
maatstaven en de inzichten 
die we opdoen via ons 
stemgedrag en andere 
middelen, kunnen we 
tijdig beoordelen of de 
duurzaamheidsrisico’s van 
individuele beleggingen 
toenemen en dus of ze nog 
steeds overeenstemmen 
met het verwachte 
rendement. Daardoor 
kunnen we adequaat 
handelen om de mogelijke 
impact op het rendement 
van het financieel product 
te beperken.

Iedere emittent, waarvan 
de aandelen of obligaties 
zowel rechtstreeks 
worden aangehouden als 
onrechtstreeks via een 
deelbewijs van een Triodos 
fonds of het Rivertree Short 
Term Sustainable Fund, wordt 
grondig geanalyseerd en, als 
een emittent deel uitmaakt 
van het beleggingsuniversum 
van Triodos, continu 
gemonitord om na te gaan 
of hij nog steeds aan de 

vastgelegde duurzame 
beleggingscriteria voldoet. 
Als Triodos Investment 
Management vaststelt dat 
een emittent niet langer aan 
die beleggingscriteria voldoet 
of dreigt te voldoen, kan het 
verschillende middelen van 
dialoog inzetten om deze 
emittent ter verantwoording 
te roepen. Als de dialoog 
niet tot de gewenste 
gedragsverandering leidt, 
zal de emittent uit het 
beleggingsuniversum van 
Triodos worden verwijderd 
en zullen de aandelen of 
obligaties ervan, binnen de zes 
maanden na de verwijdering, 
uit alle portefeuilles worden 
geschrapt.

Het product belegt niet in 
derivaten.

Vanaf 1 januari 2022 zullen 
we via een periodiek rapport 
informeren over de globale 
duurzaamheidsimpact 
van de portefeuille aan 
de hand van relevante 
duurzaamheidsindicatoren. 

We integreren duurzaamheidsrisico’s in ons 
beleggingsadvies via de geselecteerde 
financiële producten (beleggingsfondsen). Onze 
inschatting is dat de waarschijnlijke impact 
van duurzaamheidsrisico’s op het rendement 
van financiële producten varieert, afhankelijk 
van het beleggingsfonds en of het fonds 
rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s. 
Een beleggingsfonds dat geen rekening 

houdt met duurzaamheidsrisico’s kan worden 
blootgesteld aan meer onbeheerde risico’s die 
voortvloeien uit duurzaamheidsfactoren dan 
andere beleggingen. We zijn van mening dat het 
in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico’s 
doorgaans leidt tot risicobeperking, hoewel 
dat geen garantie is voor een beter rendement 
en ook een negatief effect kan hebben op het 
rendement.
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Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis 
of omstandigheid op ecologisch, sociaal of 
bestuursgebied die, als ze zich voordoet, een 
werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect kan 
hebben op de waarde van een belegging. We 
hebben de E-, S- en G-factoren geïdentificeerd 
die relevant zijn voor het beleggingsproces.

• Ecologische factoren omvatten, maar 
zijn niet beperkt tot: klimaatverandering, 
duurzaam gebruik en bescherming van water 
en mariene hulpbronnen, het verminderen en 
recyclen van afval, preventie van vervuiling en 
de bescherming van gezonde ecosystemen. 

• Sociale factoren omvatten, maar zijn 
niet beperkt tot: mensenrechten, de 
aanpak van ongelijkheid, het bevorderen 
van de sociale samenhang, integratie en 
arbeidsverhoudingen, een belegging in 
economisch of sociaal achtergestelde 
gemeenschappen.

• Bestuursfactoren omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot: gezonde managementstructuren, 
werknemersrelaties, beloning van relevant 
personeel en belastingnaleving.

We houden rekening met duurzaamheidsrisico’s 
bij de beleggingen die we beheren. Het 
duurzaamheidsrisicobeleid is ook van toepassing 
op beleggingsadvies over financiële producten 
(beleggingsfondsen) die we aanbieden of 
aanbevelen.

Dit duurzaamheidsrisicobeleid is waar mogelijk 
en haalbaar van toepassing, bijvoorbeeld voor 
beleggingsfondsen, aandelen en obligaties, 
maar op dit moment niet voor bijvoorbeeld 
derivaten of alternatieve beleggingen. 
 

We breiden de reikwijdte van dit beleid 
voortdurend uit.
We beschouwen duurzaamheidsfactoren als 
bronnen van zowel risico als rendement. Daarom 
vinden wij dat dergelijke factoren financieel 
belangrijk zijn in het beleggingsproces in 
het kader van beleggingen en geografische 
gebieden.

Het beheer van duurzaamheidsrisico’s kan 
per type belegging en beleggingscategorie 
verschillen. Enkele van de manieren waarop we 
duurzaamheidsrisico’s beheren, zijn onder meer:

• Toepassing van internationale standaarden 
zoals de Global Compact Principles van de 
Verenigde Naties. 

• Actief aandeelhouderschap - onze invloed 
als investeerders uitoefenen door middel 
van stemmen en betrokkenheid bij onze 
beleggingen.

• Uitsluiting, vooral wanneer actief 
aandeelhouderschap niet haalbaar is of niet 
de juiste resultaten heeft opgeleverd. 

• Monitoring van controverses om potentiële 
en nieuwe duurzaamheidsrisico’s op te 
sporen.

• ESG-integratie: het proces van het 
analyseren en beoordelen van onder meer 
duurzaamheidsrisico’s en het opnemen van 
de beoordeling in beleggingsbeslissingen en 
portefeuilleopbouw.

We streven ernaar volledig transparant 
te zijn over onze inspanningen om 
duurzaamheidsrisico’s te bewaken en te beheren. 
Ons volledige Duurzaamheidsrisicobeleid kunt u 
terugvinden op onze website www.puilaetco.be.

DUURZAAMHEIDSRISICO’S 
SAMENVATTING:  
BELEID DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Quintet is zich bewust van het belang van 
de belangrijkste ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen. Waar mogelijk en 
haalbaar, maakt Quintet een afweging tussen 
de verschillende belangrijkste ongunstige 
effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren 
zijn ecologische, sociale en 
werkgelegenheidszaken, eerbiediging van 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie 
en omkoping. Bij alle beleggingsbeslissingen 
waarbij dit mogelijk en haalbaar is, wordt dit 
toegepast door een systematisch due diligence-
onderzoek per belegging. Afhankelijk van de 
uitkomst van dit onderzoek volgt een combinatie 
van: uitsluitingen, het uitbrengen van stemmen 
op aandeelhoudersvergaderingen en overleg 
met ondernemingen waarin is belegd. Bij 
producten die ecologische of sociale kenmerken 

promoten en/of een duurzaam beleggingsdoel 
nastreven, kan Quintet specifieke ongunstige 
effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren afwegen, die per 
product kunnen verschillen, afhankelijk 
van de specifieke beleggingscategorie en 
beleggingskenmerken van het product. Bij 
advisering over financiële producten (zoals 
beleggingsfondsen) maakt Quintet eenzelfde 
afweging tussen de mogelijke ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren. 

Op dit moment zijn we onze beleidsregels aan 
het herzien om de prioriteit van deze effecten te 
bepalen, en om deze effecten te identificeren, 
te verkleinen en te vermijden. We zullen deze 
herziene regels uiterlijk tegen 30 juni 2021 
verder in onze beleggingsprocedures integreren.

VERKLARING VAN DE  
BELANGRIJKSTE 
ONGUNSTIGE EFFECTEN OP 
DUURZAAMHEIDSFACTOREN



| 14 15 | 

Het beleid Verantwoord Beleggen beschrijft 
de afweging van de belangrijkste ongunstige 
effecten van beleggingsbeslissingen 
op duurzaamheidsfactoren in de 
beleggingsprocessen. Onze afwegingen zijn 
gebaseerd op Quintets interne expertise in 
combinatie met de gegevens en analyses 
van externe bronnen op basis van een 
groot aantal duurzaamheidsfactoren. De 
door Quintet verkregen relevante gegevens 
worden onderworpen aan een systematisch 
due diligence-onderzoek voordat een 
beleggingsbeslissing wordt genomen. Reeds 
bestaande beleggingsposities worden continu 
gevolgd. Op dit moment stelt Quintet geen 
prioriteit tussen de ongunstige effecten.

Quintet signaleert mogelijke ongunstige  
effecten op duurzaamheidsfactoren als volgt:

➊  Afgeleid van internationale normen, gericht 
op mensenrechten, arbeidsrechten, het 
milieu, eerbiediging van de mensenrechten 
en bestrijding van corruptie en omkoping; en

➋  Op basis van intern ontwikkelde kaders en 
regels die gebaseerd zijn op onderzoek 
en inzichten van de gespecialiseerde 
dienstverleners van Quintet en op intern 
onderzoek door Quintet. 

De bovengenoemde ongunstige effecten 
hebben betrekking op duurzaamheidsfactoren. 
Wanneer ondernemingen stelselmatig 
internationale normen op dit vlak overtreden, 
gaat Quintet met deze ondernemingen in 

gesprek en waar dit naar verwachting niet 
mogelijk of haalbaar is, gaat Quintet over 
tot uitsluiting van deze ondernemingen. Bij 
producten die ecologische en/of sociale 
kenmerken promoten, kunnen meer ongunstige 
effecten worden betrokken in de afweging, 
waaronder maar niet beperkt tot ernstig 
controversieel gedrag op ecologisch, sociaal of 
bestuursgebied. In geval van een staatsschuld 
kan Quintet scores overwegen voor bijvoorbeeld 
vrijheid en maatschappelijke vooruitgang. 
Quintet evalueert haar beslissingsprocessen 
constant en voegt negatieve 
duurzaamheidsindicatoren toe waar nodig. Op 
dit moment is Quintet bezig om aanvullende 
rapporteringsprocedures te ontwikkelen voor 
deze werkzaamheden.   

De dialoog met ondernemingen waarin 
belegd is en met de vermogensbeheerders 
die wij selecteren, maakt deel uit van het 
terugdringen van ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren. De prioriteit bij 
deze dialoog kan van jaar tot jaar verschillen, 
omdat we deze werkzaamheden ten dele 
hebben uitbesteed aan deskundigen die 
door middel van een collectieve dialoog 
betere resultaten kunnen behalen. Punten van 
voortdurende aandacht zijn klimaatverandering, 
het duurzaam en verantwoord omgaan met 
natuurlijke hulpbronnen, de eerbiediging van 
mensenrechten en arbeidsrechten, goede 
bestuurspraktijken en risicobeheersing. We zijn 
ook betrokken bij collectief overleg over diverse 
onderwerpen. 

Met fondsenbeheerders in wiens producten 
we geïnteresseerd zijn, gaan we rechtstreeks in 
gesprek.

Waar mogelijk, oefenen we ons stemrecht als 
aandeelhouder uit. Ons stembeleid is gericht 
op ESG -factoren, wat betekent dat de nadruk 
ligt op goede bestuurspraktijken, diversiteit 
in het bestuur, inzet voor het verkleinen van 
klimaatrisico’s. Over het algemeen ondersteunen 
we daarom relevante aandeelhoudersbesluiten 
die daarover gaan.
 
Quintet verwacht van ondernemingen waarin wij 
beleggen om te handelen in overeenstemming 
met de internationale normen en regelgeving. 
Waar mogelijk en haalbaar, integreert Quintet 
daarom de Global Compact principes van de 

Verenigde Naties in haar beleggingsprocessen. 
De Global Compact Principles van de VN zijn 
een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven 
die zich ertoe verbinden om hun activiteiten en 
strategieën in lijn te brengen met tien universeel 
aangenomen principes. Deze tien principes van 
de VN hebben betrekking op vier hoofdthema’s, 
namelijk mensenrechten, arbeidsrechten, 
het milieu en de bestrijding van corruptie en 
omkoping. De principes zijn ontleend aan 
de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens, de Verklaring van de International 
Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de 
fundamentele principes en rechten inzake 
werk, de Verklaring van Rio inzake Milieu en 
Ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde 
Naties tegen Corruptie.

BELONINGSBELEID
Het beloningsbeleid van de groep 
staat buitensporige risico’s, inclusief 
duurzaamheidsrisico’s, niet toe. We hebben 
een eerstelijns- en tweedelijnsmonitoring 
ingevoerd op het overtreden van het 
duurzaamheidsrisicobeleid door onze 
medewerkers. Dergelijke overtredingen zullen 
de beoordeling van individuele medewerkers 
negatief beïnvloeden.
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