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ESG DISCLOSURES IN OVEREENSTEMMING MET SFDR 

 

Vectis Partners is bewust van haar verantwoordelijkheden ten aanzien van de samenleving met betrekking tot 

ecologische, sociale en governance (“ESG”) aangelegenheden. De overgang naar een meer duurzame, 

koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie zal gevolgen hebben voor alle actoren van de 

economie, waaronder de bedrijven waarin de door Vectis Partners beheerde investeringsfondsen participeren. 

Hoewel geen ecologische of sociale kenmerken worden gepromoot door de door Vectis Partners beheerde 

investeringsfondsen in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EU) nr. 2019/2088 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de 

financiële dienstensector (“SFDR”) en de Vectis investeringsfondsen geen duurzame beleggingen tot doel 

hebben in overeenstemming met artikel 9 van de SFDR, kunnen de door Vectis Partners beheerde 

investeringsfondsen betere rendementen realiseren door duurzaamheidsfactoren niet geheel over het hoofd te 

zien. 

1 Beleid inzake duurzaamheidsrisico’s 

ESG-gerelateerde gebeurtenissen of omstandigheden kunnen mogelijk een negatieve impact hebben op 

de waardering op termijn van de participaties van de door Vectis Partners beheerde 

investeringsfondsen. Aangezien deze investeringsfondsen noch ecologische of sociale kenmerken 

promoten, noch duurzame beleggingen tot doel hebben, integreert Vectis Partners een beoordeling van 

duurzaamheidsrisico’s niet formeel in haar besluitvormingsproces in overeenstemming met artikel 3 van 

de SFDR en is zij ook niet van plan om dit in de toekomst te doen. 

Dat gezegd zijnde, wordt er wel een zorgvuldige selectie gemaakt van sectoren waarin geïnvesteerd 

wordt. Zoals beschreven in de interne reglementen en/of de investeerdersovereenkomsten van de door 

Vectis Partners beheerde fondsen zal niet worden geïnvesteerd in bedrijven die actief zijn in bepaalde 

“verboden sectoren” (waaronder sectoren die substantiële duurzaamheidsrisico’s met zich 

meebrengen). Voor een lijst van deze verboden sectoren per fonds wordt verwezen naar de 

respectievelijke fondsdocumentatie. 

Voorafgaand aan potentiële investeringen in bedrijven, die actief zijn in andere dan de “verboden 

sectoren”, wordt een grondig “due diligence” onderzoek uitgevoerd, o.a. op de naleving van ESG-

gerelateerde wetgeving. Het resultaat van dit due diligence onderzoek wordt door Vectis Partners mee 

in overweging genomen bij het nemen van de finale investeringsbeslissing.  

Verder is Vectis Partners meestal vertegenwoordigd in de bestuursorganen van de participaties van de 

door haar beheerde investeringsfondsen, waar o.a. toegezien wordt op de naleving van de (ESG-

gerelateerde) wetgeving. Waar mogelijk worden initiatieven van participaties die leiden tot het 

verminderen van de koolstofuitstoot, het bijdragen aan een meer duurzame, hulpbronnenefficiënte en 

circulaire economie en het vergroten van de diversiteit (o.a. de vertegenwoordiging van minderheden 

en mensen met een beperking en het streven naar gendergelijkheid) ondersteund.  
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2 Niet toepassing van artikel 4 van de Verordening (EU) nr. 2019/2088 mbt. negatieve 

duurzaamheidseffecten 

Zoals hierboven beschreven is Vectis Partners er zich van bewust dat haar investeringsbeslissingen en 

de activiteiten van de participaties van de door Vectis Partners beheerde investeringsfondsen een 

impact kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Echter, voor de toepassing van artikel 4 van de SFDR 

is het voor Vectis Partners praktisch gezien niet mogelijk om rekening te houden met de mogelijke 

negatieve effecten van de investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, en dit om volgende 

redenen:  

• Vectis Partners is een kleinschalige beheerder van investeringsfondsen met een beperkt 

personeelsbestand, en is o.a. hierdoor niet in staat om precies te bepalen wat de negatieve 

gevolgen van haar investeringsbeslissingen zouden kunnen zijn op basis van de verschillende 

criteria die zijn vastgesteld in de SFDR en de wetgeving ter uitvoering van de SFDR 

• De door Vectis Partners beheerde investeringsfondsen participeren in kleine en middelgrote 

ondernemingen die, vanwege hun omvang en beperkte middelen niet in staat zijn de informatie 

te verstrekken die nodig is om de negatieve gevolgen van de investeringsbeslissingen 

nauwkeurig te bepalen overeenkomstig de SFDR en de wetgeving tot uitvoering van de SFDR 

• De investeringsfocus van de door Vectis Partners beheerde investeringsfondsen is voornamelijk 

gericht op sectoren en geografisch gebieden die over het algemeen relatief beperkte negatieve 

gevolgen voor de duurzaamheid met zich meebrengen. 

Verwijzende naar bovenstaande redenen, zal Vectis Partners in de toekomst dus de in artikel 4 van de 

SFDR voorziene procedures met betrekking tot de negatieve gevolgen van investeringsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren niet toepassen. 

3 Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid 

Als kleinschalige beheerder van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, heeft Vectis 

Partners geen verplichting om een formeel beloningsbeleid te hebben in overeenstemming met 

artikel 40 en volgende van de Belgische wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen 

voor collectieve belegging en hun beheerders. Als een gevolg daarvan worden duurzaamheidsrisico’s 

niet geïntegreerd in het beloningsbeleid van Vectis Partners. 


