DUURZAAMHEIDSVERKLARING
1. VN-KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS
Op grond van het VN-klimaatakkoord van Parijs, welke is ingegaan per 2020, worden er maatregelen
genomen om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het voorkomen van
verdere klimaatverandering kan worden gedaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het
belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot, ten opzichte van 1990, in 2030 met 49% en
in 2050 met 95% te verminderen.
In voornoemd kader is onder meer per 10 maart 2021 de ESG-verordening (2019/2088) over
informatieverstrekking inzake duurzame beleggingen van kracht. ESG staat voor Environmental, Social en
Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten
van de duurzaamheid van een belegging. Op grond van deze verordening hebben financiële
ondernemingen, waaronder Wijs & van Oostveen Fund Management (hierna: de Beheerder), bepaalde
informatieverplichtingen inzake onder meer transparantie in het meewegen van de negatieve
duurzaamheidsimpact
bij
investeringsbeslissingen
en
de
publicatie
van
precontractuele
duurzaamheidsinformatie. De Beheerder verklaart hierbij dat vooralsnog:


de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren door de
Beheerder niet in aanmerking worden genomen met betrekking tot de door haar beheerde
beleggingsfondsen;



d



De waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement van de door de Beheerder
aangeboden financiële producten niet door de Beheerder worden beoordeeld.

niet in beleggingsbeslissingen van de Beheerder zijn geïntegreerd; en

2. DUURZAAMHEIDSCOMMISSIE
De Beheerder is zich terdege bewust van de noodzaak dat de wereld in 2050 de doelen behaalt die gesteld
zijn door het VN-klimaatakkoord van Parijs. De Beheerder geeft hierbij aan dat het voor de onderneming de
hoogste prioriteit heeft om bij te dragen aan de totstandkoming van deze doelen. De Beheerder heeft tijd,
kennis en middelen nodig om de duurzaamheidsonderdelen zo efficiënt mogelijk in haar bedrijfsvoering te
implementeren. De Beheerder heeft een Duurzaamheidscommissie ingesteld, waarin seniorleden van de
Beleggingscommissie, de afdelingen Marketing, Compliance en Risicobeheer zitting hebben, die er onder
meer voor moet zorgen dat de Beheerder binnen twee jaar de duurzaamheidsrisico s in haar bedrijfsvoering
heeft geïmplementeerd, financiële producten aanbiedt die duurzame beleggingen ten doel hebben en
financiële producten aanbiedt met duurzame kenmerken.
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