Verklaring inzake wezenlijke ongunstige
effecten
Natixis Investment Managers S.A.
Artikel 4 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector (SFDR) schrijft voor dat financiëlemarktdeelnemers zorgen voor transparantie bij het in aanmerking
nemen van de wezenlijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (volgens het “pas toe of
leg uit”-beginsel voor entiteiten met minder dan 500 werknemers).
De verantwoorde beleggingsaanpak van Natixis Investment Managers S.A. (“NIM S.A.” of de “Firma”) is in overeenstemming
met het ESG*-beleid van de Natixis Investment Managers groep (de “Groep”). De Firma treedt op als beheersvennootschap
van instellingen voor collectieve belegging waarvan zij het beheer heeft gedelegeerd aan de verbonden beleggingsbeheerders
van de Groep (de “Gelieerde Ondernemingen”). Bijgevolg vertrouwt de Firma op het verantwoorde beleggingsbeleid van de
Gelieerde Ondernemingen die belast zijn met het beleggingsbeheer van de gedelegeerde fondsen.
Binnen de Groep geloven wij in de kracht van onafhankelijk denken. Elke beleggingsbeheerder bij Natixis concentreert zich
op die beleggingsstijlen en -disciplines waarin hij of zij een bewezen expertise heeft. Hoewel de Gelieerde Ondernemingen
zich bewust zijn van het belang van verantwoord beleggen, verschillen de ESG-ambitie, het ESG-beoordelingskader en de
afweging van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren van beleggingsbeheerder tot
beleggingsbeheerder.
NIM S.A. steunt het transparantiekader waarbij rekening wordt gehouden met het ongunstige effect van
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Niettemin is NIM S.A., gezien de specifieke kenmerken van ons multiaffiliate model, de gedelegeerde beheersregeling met betrekking tot de fondsactiva en de omvang van onze producten,
momenteel niet in staat om alle verplichte wezenlijke ongunstige effectindicatoren te monitoren.
Naleving van de regeling betreffende wezenlijke ongunstige effecten vormt een uitdaging voor de financiële sector als
geheel, vooral omdat de relevante gegevens mogelijk niet gemakkelijk beschikbaar zijn voor de krachtens de SFDR vereiste
rapportage op entiteitsniveau. Om deze redenen kiest NIM S.A. voor de “Leg uit”-oplossing.
NIM S.A. is van plan in haar beleggingsbeslissingen en organisatie meer rekening te houden met ongunstige effecten op
het gebied van duurzaamheid. De Gelieerde Ondernemingen werken samen met externe gegevensverstrekkers om hen in
staat te stellen de wezenlijke ongunstige effectindicatoren te monitoren en de nodige rapportage te verstrekken. Het huidige
standpunt wordt dan ook regelmatig herzien en kan in de loop van de tijd veranderen.
Ten slotte bevestigt de Firma haar engagement voor de integratie van ESG-criteria in het beleggingsbeslissingsproces, wat
blijkt uit het gamma duurzame producten dat ter beschikking wordt gesteld van onze cliënten.
Als u meer wilt weten over de beleidsregels van de Firma met betrekking tot ESG, zoals het beleid inzake de integratie van
duurzaamheidsrisico’s of het beleid inzake het stemmen bij volmacht, verwijzen wij u naar de sectie Juridische Documenten
van onze bedrijfswebsite die beschikbaar is voor uw rechtsgebied.
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