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Informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
Inleiding
Overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector (SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation), zal Quest for Growth op de website en in de
jaarverslagen informatie publiceren over de integratie van duurzaamheidsrisico's bij de beleggingsbeslissingsprocedure en
over de vraag of rekening is gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren.
Onder 'duurzaamheidsrisico' verstaan wij een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die,
indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.
'Duurzaamheidsfactoren' zijn ecologische en sociale zaken, eerbiediging van de mensenrechten en kwesties in verband met
bestrijding van corruptie en van omkoping. Onder 'duurzame beleggingen' verstaan wij beleggingen in ondernemingen die
bijdragen aan het bereiken van een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, op voorwaarde dat dergelijke beleggingen
geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en dat de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van
goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van
het personeel en naleving van de belastingwetgeving.
Quest for Growth promoot duurzaamheidsfactoren (artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) en streeft ernaar meer dan een
derde van zijn portefeuille duurzaam te beleggen. De duurzaamheidsfactoren worden geïntegreerd in de beleggingsstrategie
door middel van een thematische aanpak gericht op de digitale wereld, schone technologie en gezondheid, en ook in de
analyse van niet-financiële criteria, zoals duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico's tijdens de portefeuilleopbouw en
de aandelenselectieprocedure. Daarnaast worden er uitsluitingsfactoren toegepast op sectoren en activiteiten met ernstige
duurzaamheidsrisico's.
Integratie van duurzaamheidsrisico’s (art 3 SFDR)
Duurzaamheidsrisico's zitten vervat in het beleggingsbeslissingsproces en de risicocontroles, en wel in die mate dat ze
een potentieel of bestaand aanzienlijk risico vormen en/of wijzen op een mogelijkheid om deze risico's door middel van
corrigerende maatregelen te beperken. Het optreden van een duurzaamheidsrisico kan meerdere gevolgen hebben. De
impact kan verschillen op basis van de aard van het risico, de regio en de activaklasse. Als een actief geconfronteerd
wordt met een duurzaamheidsrisico, leidt dit gewoonlijk tot waardevermindering of totaal waardeverlies.
Quest for Growth brengt uitvoerig verslag uit over duurzaamheidsrisico's en -factoren in zijn ESG-verslag, dat een apart
hoofdstuk vormt van het jaarverslag voor de aandeelhouders. Het meest recente jaarverslag kan worden gedownload van
de website (www.questforgrowth.com).
Voor een gedetailleerdere beschrijving van de wijze waarop er rekening gehouden wordt met duurzame factoren en
risico's in het duediligenceproces, het beleggingsbeslissingsproces en de opvolging van de duurzame beleggingen
verwijzen we naar het ESG-beleid van de beheersmaatschappij Capricorn Partners.
Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid (art. 4 SFDR)
Krachtens de SFDR moet worden bekendgemaakt of de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren in aanmerking zijn genomen en indien dit het geval is, moet er een verklaring worden opgenomen
over het due diligence-beleid met betrekking tot die effecten.
Indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid
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Ook al neemt Quest for Growth de potentiële belangrijkste ongunstige effecten van een belegging in aanmerking tijdens de
due diligence-fase, toch brengt het Fonds geen verslag uit over de ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren in de duurzame beleggingen, aangezien Quest for Growth niet verplicht is de potentiële ongunstige
effecten van zijn duurzame beleggingen op duurzaamheidsfactoren in te schatten.
Integratie van ESG-risico’s in het beloningsbeleid (art. 5 SFDR)
De beheersmaatschappij Capricorn Partners integreert duurzaamheidsrisico's in haar beloningsbeleid door ervoor te zorgen
dat een prestatiebeoordeling niet enkel wordt opgesteld op basis van financiële indicatoren, maar ook op basis van
verschillende andere beginselen, zoals doeltreffend risicobeheer, zorg voor elkaar in de organisatie, afstemming met de
beleggers op lange termijn, het volgen van de gedragscode, geen variabele beloning die het nemen van risico's bevordert,
enz.
We verwijzen naar het laatste hoofdstuk van het ESG-beleid en het hr-beleid van Capricorn Partners. Elk personeelslid is ook
gebonden door een gedragscode met daarin een procedure inzake belangenconflicten, een beleid inzake stemrechten voor
de ondernemingen in portefeuille en een beleid inzake marktmisbruik. Deze gedragscode moet strikt worden nageleefd door
alle personeelsleden.
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