INFORMATIEVERSCHAFFING OVER DUURZAAMHEID voor
QUEST FOR GROWTH
Conform de EU-verordening (EU) 2019/2088 inzake informatieverschaffing over
duurzaamheid in de financiële dienstensector, informeert Quest for Growth hierbij over de
manier vrij waarop duurzaamheidsrisico's en -factoren (zoals hieronder gedefinieerd)
geïntegreerd worden in de beleggingsbeslissing, alsook informatie over de vermoedelijke
impact van deze duurzaamheidsrisico's op het rendement van de onderneming. Onder
'duurzaamheidsrisico' wordt een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of
governancegebied verstaan die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect
op de waarde van de beleggingen van Quest for Growth kan veroorzaken. Onder
'duurzaamheidsfactoren' verstaan we ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken,
eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.
QFG promoot duurzaamheidsfactoren (artikel 8 van de EU-verordening
2019/2088): ze worden niet alleen geïntegreerd in de beleggingsstrategie, door middel
van een thematische aanpak gericht op een digitale wereld, een schone planeet en
gezondheidstechnologie, maar 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. 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
beleggingsopvolging verwijzen we naar het ESG-beleid van de beheermaatschappij
Capricorn Partners. De duurzame factoren en risico's die in overweging worden genomen
bij het bezoldigingsbeleid staan beschreven in het laatste hoofdstuk van het ESG-beleid
('ESG binnen ons bedrijf') en in het HR-beleid van Capricorn Partners (www.capricorn.be).
Dit neemt niet weg dat QfG nog steeds blootgesteld wordt aan duurzaamheidsrisico's.
Deze
duurzaamheidsrisico's
worden
in
overweging
genomen
bij
het
beleggingsbeslissingsproces en de risicocontroles, en wel in die mate dat ze een potentieel
of bestaand aanzienlijk risico vormen en/of de gelegenheid creëren 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 beleggingscategorie. Als een actief
geconfronteerd wordt met een duurzaamheidsrisico, leidt dit gewoonlijk tot
waardevermindering of verlies van het actiefbestanddeel.
Quest for Growth brengt uitvoerig verslag uit over duurzaamheidsfactoren en -risico's in
zijn ESG-verslag, dat als apart hoofdstuk in het jaarlijkse rapport voor de aandeelhouders
vervat zit. Het recentste jaarrapport kan gedownload worden van de website
(www.questforgrowth.com).
Onverminderd het bovenstaande, brengt Quest for Growth nog geen verslag uit over de
negatieve invloed van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Er zijn
namelijk nog niet voldoende kwalitatieve gegevens beschikbaar om Quest for Growth in
staat te stellen de mogelijke negatieve invloed van zijn beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren in te schatten. Quest for Growth zal deze vereiste elk jaar
analyseren en zal verslag uitbrengen in het jaarlijkse rapport zodra er voldoende
kwalitatieve gegevens beschikbaar zijn.

