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ONS BELEID VERANTWOORD BELEGGEN
InsingerGilissen Asset Management N.V. (de “Beheerder”) is beheerder van beleggingsinstellingen en een
volledige dochter van Quintet Private Bank (Europe) S.A., een kredietinstelling gevestigd in Luxemburg.
InsingerGilissen is een handelsnaam en Nederlandse bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A.
(Nederlandse bijkantoor hierna: “InsingerGilissen" en de groep van Quintet Private Bank (Europe) S.A., haar
bijkantoren en haar dochterondernemingen hierna “Quintet Private Bank” of “Quintet”). De Beheerder is
gevestigd te Amsterdam, de Beheerder en InsingerGilissen houden beide kantoor op het navolgende adres:
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam. Als onderdeel van Quintet Private Bank onderschrijft de Beheerder het
duurzaamheidsbeleid en het Beleid Verantwoord Beleggen van Quintet.

Ons duurzaamheidsbeleid
We zien het als onze plicht om verantwoord te handelen en verantwoord te beleggen en als zodanig
verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van onze planeet, de maatschappij als geheel en voor de
generaties na ons. Wij zijn ervan overtuigd dat met goed beleid, verantwoord beleggen en uitvoering daarvan,
risico’s in beleggingsportefeuilles in belangrijke mate worden beperkt.
Quintet is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en hanteert het
Beleid Verantwoord Beleggen voor al haar beleggingen. Onderdeel van dit beleid zijn minimale ESG-vereisten,
actief aandeelhouderschap, ethische uitsluitingen, ESG-integratie en -rapportage.

O ns Beleid Verantwoord Beleggen
Verantwoord handelen en verantwoord beleggen is onze norm en de basis voor onze beleggingen. Om dit ook
formeel vast te leggen hebben Quintet en InsingerGilissen daarom het Beleid Verantwoord opgesteld. Ons
Beleid Verantwoord Beleggen kent 5 hoofdcomponenten.

Component

Toelichting

1. Minimale ESGvereisten1

De minimale ESG-vereisten zijn afgeleid van uitsluitingen op basis van wetgeving, de visie van
de organisatie op wat een maatschappelijk verantwoorde onderneming is en internationaal
erkende normen zoals de Global Compact Principles van de Verenigde Naties. De minimale
ESG-vereisten voor directe beleggingen kunnen als volgt worden gecategoriseerd:
a) Betrokkenheid van particuliere emittenten bij specifieke producten of diensten2;
b) Betrokkenheid van particuliere emittenten bij controversieel gedrag;
c) Overheidsemittenten of overheidsgerelateerde emittenten die onderwerp zijn van
wapenembargo’s door de EU (los van andere wettelijke vereisten).
Na analyse wordt besloten op vervolgactie (engagement of uitsluiting (bij actief beheerde
mandaten)).

2. Actief

a) Uitoefenen stemrecht;

Aandeelhouderschap

b) “Engagement”, dialoog aangaan met bedrijven (uitgevers van zowel aandelen als
obligaties) ten aanzien van de principes van het Global Compact (zie 1) van de Verenigde
Naties, kwesties ten aanzien van goed bestuur en relevante ESG-risico’s;
c) “Engagement” met fondsbeheerders.

1

ESG = Environment, Social en Governance, oftewel Milieu, Maatschappij en bestuur
Dit omvat de volgende (sub)categorieën Controversiële Wapens: Anti-personeel mijnen, biologische wapens, chemische wapens, clustermunitie, verarmd
uranium wapens, nucleaire wapens in landen die het Non-proliferatieverdrag schenden, witte fosfor wapens.

2
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3. Uitsluitingen

Uitsluitingen zijn voor ons niet het belangrijkste doel bij verantwoord beleggen, maar wel
belangrijk en passend wanneer een emittent in strijd met de minimale ESG-vereisten (zie
hierboven onder 1.) handelt, het oplossen van deze strijdigheid per definitie niet haalbaar is
(door de aard van de onderneming) of niet naar voldoende tevredenheid is aangepakt als
gevolg van een engagement-traject.

4. ESG-integratie

Wij zijn van mening dat beleggers betere beslissingen kunnen nemen indien aspecten van
milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) integraal deel uitmaken van het
beleggingsproces. ESG-integratie geeft een vollediger beeld van de kansen en risico’s van
individuele beleggingen en van een portefeuille als geheel. ESG-integratie vindt daarmee
plaats op drie niveaus:
a) Selectie aandelen, obligaties of andere fondsen/effecten
b) Portefeuilleconstructie
c) Risicomanagement

5. Rapportage

Verslaglegging is een integraal onderdeel van elk beleid voor verantwoord beleggen. De
exacte verslagleggingsverplichtingen stellen wij nader vast in het kader van onze
beleidsimplementatie, maar zullen naar verwachting betrekking hebben op de volgende
gebieden:
a) Rapportage aan externe belanghebbenden
b) Rapportage aan cliënten (bijvoorbeeld over specifieke gevallen van engagement, de ESGprestaties van hun portefeuilles enzovoort)
c) Overige rapportage (bijvoorbeeld aan toezichthouders)

Wenst u meer informatie of het volledige beleid, dan kunt u dit opvragen bij de Beheerder.
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BEHEERSTRATEGIE N.V.
De Beheerder acht duurzaamheidsrisico’s relevant voor Beheerstrategie N.V. en de daaronder vallende subfondsen (ieder een “Fonds”). Onder duurzaamheidsrisico’s worden verstaan gebeurtenissen en omstandigheden
op ecologische, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voor doen, een wezenlijk negatief effect kunnen
hebben op de waarde van de belegging (‘Duurzaamheidsrisico’s). De afkorting ‘ESG’ staat voor ecologisch,
sociaal en governance.
De Duurzaamheidsrisico’s worden in de beleggingsbeslissingen geïntegreerd en beheerd door het
beleggingsbeleid en besluitvormingsproces van ieder Fonds.
De Fondsen hebben geen specifieke duurzaamheidsdoelstelling
Het volgende Fonds promoot geen ecologische of sociale kenmerken:
• Multi Manager Defensive
De overige Fondsen promoten wel ecologische en sociale kenmerken. Het betreft de volgende Fondsen:
• Multi Manager Equity
• Multi Manager Balanced
• Multi Manager Defensive Balanced
• Duurzaam Offensief
• Duurzaam Gematigd Offensief
• Duurzaam Gebalanceerd
• Duurzaam Gematigd Defensief
• Verantwoord Gematigd Offensief
• Verantwoord Gebalanceerd
• Verantwoord Gematigd Defensief
• Dynamic Fixed Income
Ecologische kenmerken omvatten onder andere:
• klimaatverandering;
• het duurzame gebruik van water en mariene bronnen;
• het verminderen en recyclen van afval;
• het voorkomen van vervuiling; en
• het beschermen van gezonde ecosystemen.
Sociale kenmerken omvatten onder andere:
• mensenrechten;
• diversiteit; en
• het bevorderen van de sociale samenhang, integratie en arbeidsverhoudingen.
Governance kenmerken omvatten onder andere:
• deugdelijke management structuren;
• werknemersrelaties;
• remuneratie van relevante stafleden; en
• het voldoen aan fiscale wet- en regelgeving.
Ons Beleid Verantwoord Beleggen beschrijft aan de hand van de 5 hoofdcomponenten op welke wijze we
rekening houden met deze ESG-kenmerken.
De inzichten worden gebruikt voor het:
1. identificeren van mogelijkheden;
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2. beoordelen van beleggingen;
3. nemen van beleggingsbeslissingen;
4. doorlopend portefeuillebeheer.
In aanvulling daarop wordt de portefeuille doorlopend gemonitord met gebruikmaking van ESG-data van
gespecialiseerde externe dienstverleners.
Als Beheerder vinden we het belangrijk om waar mogelijk en haalbaar onze invloed te gebruiken en met de
ondernemingen en beleggingsinstellingen in gesprek te gaan om duurzame bedrijfsmodellen aan te moedigen.
Dit doen we onder andere, waar mogelijk, door het actief uitoefenen van stemrecht, zoals beschreven in ons
Beleid Verantwoord Beleggen.
Jaarlijks zullen wij in ons jaarverslag achteraf rapporteren in welke mate aan de ecologische en sociale kenmerken
is voldaan.
De ecologische en sociale kenmerken worden beoordeeld, gemeten en gemonitord door interne en externe
bronnen.
De Beheerder beoogt te beleggen in beleggingsinstellingen met goede governance, waarbij in de analyse van de
selectie, de evaluatie van bestaande beleggingen en in de beleggingsbeslissingen ESG- factoren worden
meegenomen. Onder andere de volgende kenmerken worden beoordeeld: betrokkenheid bij controversiële
wapens, structurele en wezenlijke overtredingen van de UN Global Compact Principles (verdeeld in
mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu, corruptie en omkoping), ernstige ecologische en sociale
controversen en incidenten en hoge ESG risico-ratings.
Specifieke ecologische en sociale kenmerken die worden beoordeeld, gemeten en gemonitord kunnen variëren
tussen de verschillende beleggingen in de portefeuille, afhankelijk van het soort belegging, de sector en de regio.
De Beheerder houdt bij de invulling van de portefeuille rekening met ESG-kenmerken zoals hierboven genoemd.
De ecologische en sociale kenmerken worden beoordeeld, gemeten en gemonitord met behulp van interne en
externe bronnen, aangevuld met de eigen interne analyse van Quintet Private Bank.
Voor Duurzaam Offensief, Duurzaam Gematigd Offensief, Duurzaam Gebalanceerd en Duurzaam Gematigd
Defensief geldt daarnaast het volgende:
De Beheerder hanteert strikte limieten met betrekking tot de Duurzaamheidsrisico’s die voor de portefeuille van
het Fonds acceptabel worden geacht. De Duurzaamheidsrisico’s zijn zowel op het niveau van individuele
beleggingen als op totaal portefeuilleniveau gelimiteerd. Hierbij worden zowel de intrinsieke
Duurzaamheidsrisico’s als de mate waarin de risico’s worden gemitigeerd meegenomen.
Waar het Fonds investeert in andere beleggingsinstellingen, worden de beleggingsfilosofie en het
beleggingsproces met betrekking tot Duurzaamheidsrisico’s nauwkeurig beoordeeld. Hierbij worden tevens de
identificatie en het niveau van de Duurzaamheidsrisico’s en de algehele benadering door de beheerder van de
beleggingsinstelling ten aanzien van het verminderen van Duurzaamheidsrisico’s meegenomen, als ook de mate
waarin de beheerder actief het mitigeren van Duurzaamheidsrisico’s nastreeft.
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INSINGERGILISSEN UMBRELLA FUND N.V.
De Beheerder acht duurzaamheidsrisico’s relevant voor InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. en de daaronder
vallende sub-fondsen (ieder een “Fonds”), met uitzondering van het ARS Multi Manager Hedge Fund. Onder
duurzaamheidsrisico’s worden verstaan gebeurtenissen en omstandigheden op ecologische, sociaal of
governancegebied die, indien ze zich voor doen, een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de waarde van
de belegging (‘Duurzaamheidsrisico’s). De afkorting ‘ESG’ staat voor ecologisch, sociaal en governance.
De Duurzaamheidsrisico’s worden in de beleggingsbeslissingen geïntegreerd en beheerd door het
beleggingsbeleid en besluitvormingsproces van ieder Fonds, met uitzondering van het ARS Multi-Manager Hedge
Fund.
De Fondsen hebben geen specifieke duurzaamheidsdoelstelling
Het volgende Fonds promoot geen ecologische of sociale kenmerken:
• InsingerGilissen European Large Cap Fund
De volgende Fondsen promoten wel ecologische en sociale kenmerken:
• InsingerGilissen European Mid Cap Fund
• InsingerGilissen Real Estate Equity Fund
Ecologische kenmerken omvatten onder andere:
• klimaatverandering;
• het duurzame gebruik van water en mariene bronnen;
• het verminderen en recyclen van afval;
• het voorkomen van vervuiling; en
• het beschermen van gezonde ecosystemen.
Sociale kenmerken omvatten onder andere:
• mensenrechten;
• diversiteit; en
• het bevorderen van de sociale samenhang, integratie en arbeidsverhoudingen.
Governance kenmerken omvatten onder andere:
• deugdelijke management structuren;
• werknemersrelaties;
• remuneratie van relevante stafleden; en
• het voldoen aan fiscale wet- en regelgeving.
Ons Beleid Verantwoord Beleggen beschrijft aan de hand van de 5 hoofdcomponenten op welke wijze we
rekening houden met deze ESG-kenmerken.
De inzichten worden gebruikt voor het:
1. identificeren van mogelijkheden;
2. beoordelen van beleggingen;
3. nemen van beleggingsbeslissingen;
4. doorlopend portefeuillebeheer.
In aanvulling daarop wordt de portefeuille doorlopend gemonitord met gebruikmaking van ESG-data van
gespecialiseerde externe dienstverleners.
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Als Beheerder vinden we het belangrijk om waar mogelijk en haalbaar onze invloed te gebruiken en met de
ondernemingen en beleggingsinstellingen in gesprek te gaan om duurzame bedrijfsmodellen aan te moedigen.
Dit doen we onder andere, waar mogelijk, door het actief uitoefenen van stemrecht, zoals beschreven in ons
Beleid Verantwoord Beleggen.
Jaarlijks zullen wij in ons jaarverslag achteraf rapporteren in welke mate aan de ecologische en sociale kenmerken
is voldaan.
De ecologische en sociale kenmerken worden beoordeeld, gemeten en gemonitord door interne en externe
bronnen.
De Beheerder beoogt te beleggen in beleggingsinstellingen met goede governance, waarbij in de analyse van de
selectie, de evaluatie van bestaande beleggingen en in de beleggingsbeslissingen ESG- factoren worden
meegenomen. Onder andere de volgende kenmerken worden beoordeeld: betrokkenheid bij controversiële
wapens, structurele en wezenlijke overtredingen van de UN Global Compact Principles (verdeeld in
mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu, corruptie en omkoping), ernstige ecologische en sociale
controversen en incidenten en hoge ESG risico-ratings.
Specifieke ecologische en sociale kenmerken die worden beoordeeld, gemeten en gemonitord kunnen variëren
tussen de verschillende beleggingen in de portefeuille, afhankelijk van het soort belegging, de sector en de regio.
De Beheerder houdt bij de invulling van de portefeuille rekening met ESG-kenmerken zoals hierboven genoemd.
De ecologische en sociale kenmerken worden beoordeeld, gemeten en gemonitord met behulp van interne en
externe bronnen, aangevuld met de eigen interne analyse van Quintet Private Bank.
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INDEX UMBRELLA FUND
De Beheerder acht duurzaamheidsrisico’s relevant voor Index Umbrella Fund en de daaronder vallende subfondsen (ieder een “Fonds”). Onder duurzaamheidsrisico’s worden verstaan gebeurtenissen en omstandigheden
op ecologische, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voor doen, een wezenlijk negatief effect kunnen
hebben op de waarde van de belegging (‘Duurzaamheidsrisico’s). De afkorting ‘ESG’ staat voor ecologisch,
sociaal en governance.
De Sub-fondsen zijn passief beheerde fondsen die een index zoveel mogelijk spiegelen. Voor de Sub-fondsen
houden het beleid en de aanpak van verantwoord beleggen in dat een index is gekozen met een duurzaam
karakter, waarbij de samensteller van de index de bestanddelen van de index onder meer selecteert op basis van
middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder niet-financiële prestaties van de ondernemingen waarin wordt
belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met ESG-kenmerken.
De Fondsen hebben geen specifieke duurzaamheidsdoelstelling
De Fondsen promoten ecologische en sociale kenmerken. Het betreft de volgende Fondsen:
• Sustainable Europe Index Fund
• Sustainable North America Index Fund
• Sustainable World Index Fund
Ecologische kenmerken omvatten onder andere:
• klimaatverandering;
• het duurzame gebruik van water en mariene bronnen;
• het verminderen en recyclen van afval;
• het voorkomen van vervuiling; en
• het beschermen van gezonde ecosystemen.
Sociale kenmerken omvatten onder andere:
• mensenrechten;
• diversiteit; en
• het bevorderen van de sociale samenhang, integratie en arbeidsverhoudingen.
Governance kenmerken omvatten onder andere:
• deugdelijke management structuren;
• werknemersrelaties;
• remuneratie van relevante stafleden; en
• het voldoen aan fiscale wet- en regelgeving.

Als Beheerder vinden we het belangrijk om waar mogelijk en haalbaar onze invloed te gebruiken en met de
ondernemingen en beleggingsinstellingen het gesprek aan te laten gaan door een externe, gespecialiseerde,
partij om duurzame bedrijfsmodellen aan te moedigen. Ook zullen we, waar mogelijk, stemrecht actief (laten)
uitoefenen, zoals beschreven in ons Beleid Verantwoord Beleggen.
Jaarlijks zullen wij in ons jaarverslag achteraf rapporteren in welke mate aan de ecologische en sociale kenmerken
is voldaan.
De ecologische en sociale kenmerken
kenmerken worden beoordeeld, gemeten en gemonitord door de samensteller van de
gehanteerd..
indices die door de respectievelijke Fondsen worden gehanteerd
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Specifieke ecologische en sociale kenmerken die worden beoordeeld, gemeten en gemonitord kunnen variëren
tussen de verschillende beleggingen in de portefeuille, afhankelijk van het soort belegging, de sector en de regio.
De Beheerder heeft bij de selectie van de Index rekening gehouden met ESG-kenmerken zoals hierboven
genoemd.
De ecologische en sociale kenmerken worden door S&P Global beoordeeld, gemeten en gemonitord met behulp
van interne en externe bronnen en analyses. De data voor de Corporate Sustainability Assessment (“CSA”)
worden verzameld door S&P Global door middel van een online questionnaire, management vergaderingen en
openbare informatie. De beoordeling wordt aangevuld met een Media & Stakeholder Analyse3. De CSA gebruikt
een consistente, rule-based methodologie om een gemiddelde van 600 data punten per onderneming in de CSA
score te vertalen. De industrie-specifieke questionnaires (in totaal 61) bevatten ieder circa 80-100 vragen
verdeeld over 20 verschillende sleutelthema’s inzake economische en ESG-criteria. De CSA score wordt jaarlijks
geëvalueerd en bijgewerkt.

3

Media & Stakeholder Analyse houdt in het voortdurend volgen van de media en commentaren in andere publiek beschikbare
informatiebronnen van consumentenorganisaties, NGO’s, overheden en internationale organisaties om de betrokkenheid en reactie
van de onderneming te bepalen op Duurzaamheidsrisico’s
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BELEID
Samenvatting Duurzaamheidsrisicobeleid
Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die,
als deze 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.
Governancefactoren 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.
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 en zijn van mening dat
dergelijke factoren financieel materieel zijn voor het beleggingsproces in een breed scala van activa 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 eigenaarschap niet haalbaar is of niet de juiste resultaten heeft gebracht.
• 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 vinden op onze website www.insingergilissen.nl
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Verklaring van belangrijkste ongunstige effecten op
duurzaamheidsfactoren
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 gedaan door middel van een systematisch
due diligence-onderzoek per belegging. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek volgt een combinatie van:
uitsluitingen, het uitbrengen van stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen, en overleg met ondernemingen
waarin is belegd. Bij producten die ecologische of sociale kenmerken promoten en/of een duurzaam
beleggingsdoel dienen, kan Quintet specifieke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren overwegen, 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 30 juni 2021
verder in onze beleggingsprocedures integreren.
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
investeringsposities worden continue gevolgd. Op dit moment stelt Quintet geen prioriteit tussen de ongunstige
effecten.
Quintet signaleert mogelijke ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren als volgt:
1. Afgeleid van internationale normen, gericht op mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu, eerbiediging
van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping; en
2. Op basis van intern ontwikkelde kaders en regels die gebaseerd zijn op onderzoek en inzichten van de
gespecialiseerde dienstverleners van Quintet en intern onderzoek door Quintet.
De hiervoor genoemde ongunstige effecten hebben betrekking op duurzaamheidsfactoren. Wanneer
ondernemingen stelselmatig internationale normen op dit gebied 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 mede begrepen maar niet beperkt tot
ernstig controversieel gedrag op ecologisch, sociaal of governance-gebied. Ingeval 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 aanvullende verslaggevingsprocedures te ontwikkelen voor deze werkzaamheden.
De dialoog met ondernemingen waarin is belegd en 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 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 fondsbeheerders in wiens producten we zijn geïnteresseerd, gaan we rechtstreeks in gesprek.
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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 daar over
gaan.
Quintet verwacht van ondernemingen waarin wij beleggen om te handelen in overeenstemming met
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 is een
strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich committeren 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 het nemen van buitensporige risico's, inclusief duurzaamheidsrisico’s niet
toe. We hebben een eerstelijns- en tweedelijns monitoring ingericht op het overtreden van het
duurzaamheidsrisicobeleid door onze medewerkers. Dergelijke overtredingen zullen de beoordeling van
individuele medewerkers negatief beïnvloeden.
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DISCLAIMER
Dit document is bedoeld als marketing materiaal. Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, in
samenwerking met InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder van de volgende beleggingsinstellingen:
Beheerstrategie N.V., InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., Index Umbrella Fund. De Beheerder en de
beleggingsinstellingen zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële
Markten.
Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet bedoeld om een financieel product aan te
bevelen, een (beleggings)advies te geven of een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product wordt
genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot
dat product. De in deze brochure opgenomen informatie vormt een aanvulling op de informatie opgenomen in
de respectievelijke prospectussen en aanvullende prospectussen van de hierin genoemde beleggingsinstellingen.
Alle fondsdocumentatie vindt u op de website van de Beheerder, www.insingergilissen.nl.
Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar geachte bronnen.
Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij
niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is
gebaseerd.
InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven. In ons privacy statement staat hoe wij met uw gegevens omgaan.
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