Overzicht van de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s waaraan de beleggingen van
Achmea IM zijn blootgesteld.
Hieronder vindt u een omschrijving van de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s die zijn vermeld in het
prospectus van het fonds. De duurzaamheidsrisico’s zijn gecategoriseerd in Ecologisch, Sociaal en
Governance. Voor nadere uitleg verwijzen wij naar het prospectus van het desbetreffende fonds.
Bedrijven of overheden die voldoen aan de maatstaven of met voldoende inspanning daar naartoe
groeien, zullen een hogere ESG-score hebben. Beleggingen in deze bedrijven of overheden hebben
dus een lagere blootstelling aan duurzaamheidsrisico's en dat zou op langere termijn bijdragen aan
een stabiele waarde-ontwikkeling.
PIJLER
Ecologisch

DUURZAAMHEIDSRISICO
Kansen in groene gebouwen

MAATSTAF
Doelstellingen voor ontwikkeling van groene gebouwen.
Renoveren bestaande gebouwen voor productievere
werkomgevingen.
Strategie om gebouwen energiezuiniger en/ of van gerecyclede
materialen te maken en daarmee het restafval te verminderen.
Bijdragen aan reductiedoelstellingen van energie- en
waterverbruik in gebouwen.

Beschikbare landbouwgrond en minerale Aanwezigheid van rijke landbouwgrond en bosgebieden.
grondstoffen
Beschikbaarheid van grondstoffen als tin, goud, ijzer, koper, lood,
zink, fosfaat, aluminium.
Onafhankelijk van import van energiebronnen en grondstoffen

Sociaal

Water resources

Beschikbaarheid van interne hernieuwbare waterbronnen.
Efficiënt gebruik maken van waterbronnen.

Financieel management

Doelstellingen voor degelijk financieel bestuur en fiscale
transparantie.
Continue monitoring van een gezonde kaspositie.
Uitgebreide due diligence-beleid in bedrijfsvoering.

Ontwikkeling van menselijk kapitaal

Proactief beleid in het betrokken houden van personeel.
Gedetailleerde en omvattende opleidings- en
ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers.
Goede vervangbaarheid hoogopgeleide werknemers binnen het
bedrijf.
Actieve monitoring van de tevredenheid onder werknemers.

Financiële bescherming van de
consument

Transparant aanbod van producten die verkocht worden aan
klanten.
Implementatie van een bestuursstructuur die toezicht houdt en
reageert op klachten van klanten.
Proactieve benadering van klanten wanneer nodig.

Toegang tot financieel kapitaal

Aanbieden van producten en diensten aan gemeenschappen met
beperkte of geen toegang tot financiële producten.
Mate waarin leningen worden verstrekt aan
ondervertegenwoordigde of arme gemeenschappen.

Governance

Bedrijfsethiek

Gedetailleerd en openbaar beleid omtrent ethische kwesties en
het voorkomen van betrokkenheid bij controversiële acties.
Bescherming van klokkenluiders en ethische training van
werknemers en werkgevers.
Lage exposure naar activiteiten of gebieden met een hoge
aanwezigheid van corruptie.

Arbeidsvoorwaarden

Gesprekken met werknemersorganisaties om de
werktevredenheid hoog te houden en verstoringen in de
werkproductiviteit te voorkomen.
Uitgebreid beleid om werknemers betrokken te houden middels
KPI's, beloningsbeleid en andere incentives.
Duidelijk aanbod voor professionele ontwikkeling van
werknemers.

Financieel kapitaal

Staatsschuld binnen het land zit op een relatief laag niveau.
Het land heeft een goed investeringsklimaat.
Het land heeft een lage exportconcentratie.

Controle van corruptie

De overheid heeft effectief beleid geformuleerd inzake corruptie.
Het beleid inzake corruptie kan goed worden uitgevoerd, omdat
de regelgeving kwalitatief goed is.

Bestuur

Een bestuur dat zich onafhankelijk laat controleren.
Voor bestuurders is er een duidelijk en met stakeholders
afgestemd beloningsbeleid.
Het aandeelhoudersbeleid is gericht op het beschermen van de
belangen van aandeelhouders en het beperken van (financiële)
risico's.

Achmea Investment Management B.V. (“Achmea IM”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie in dit
document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. Achmea IM
garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De
informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname. Achmea
IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk
gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van
Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom
van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen
rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie. Voor de fondsen is een prospectus beschikbaar, waarin de
relevante gegevens met betrekking tot het fonds zijn vermeld. Lees het prospectus voordat u besluit tot belegging in het fonds. Achmea
Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van
beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het
register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.

