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Kennisgeving aan de aandeelhouders van de SICAV 
 
De aandeelhouders van het fonds CapitalatWork Foyer Umbrella worden geïnformeerd over het besluit 
van de Raad van Bestuur van de SICAV (hierna de "Raad van Bestuur") om de hieronder beschreven 
wijzigingen in het Prospectus aan te brengen. Deze zullen van kracht worden per 8 maart 2021 (de 
"Ingangsdatum"):  
 

1. Wijziging van naam en beleggingsbeleid 
 
Het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Work ondergaat een 
naamswijziging en heet voortaanCapitalatWork Foyer Umbrella - Sustainable Bonds at Work. 
Het beleggingsbeleid  van dit fonds wordt gewijzigd om te voldoen aan de vereisten op het gebied 
van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (ISR) zoals uiteengezet in bijlage 1. 
 
 

2. Aanpassing van het beleggingsbeleid  
 
Het beleggingsbeleid van het compartiment CapitalatWork Foyer Umbrella - Sustainable 
Equities at Work zal worden geactualiseerd om de criteria voor maatschappelijk verantwoorde 
beleggingen te harmoniseren, zoals uiteengezet in bijlage 2 .  
 
 

3. Aanpassing van de rubriek Prestatievergoeding 
 
Rubriek 15.3 van het Prospectus over de vergoedingen en kosten van beheerders wordt gewijzigd 
zodat wordt voldaan aan de meest recente aanbevelingen van de ESMA op het gebied van 
Prestatievergoedingen, waaronder met name: 
- de nauwkeurigheid van de berekeningsmethode van de Prestatievergoeding, 
- het kristallisatiemechanisme van de Prestatievergoeding, 
- het toevoegen van cijfervoorbeelden van de verschillende scenario's met betrekking tot de 
betaling van een Prestatievergoeding. 
 
 

4. Toevoeging van een prestatievergoeding 
 

Navolgende compartimenten komen in aanmerking voor de betaling van een Prestatievergoeding 
zoals gedefinieerd in rubriek 15.3 van het herziene Prospectus: 

- CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced 
- CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive  
- CapitalatWork Foyer Umbrella – Dynamic 
 

 
5. Kosten aan de Administratief agent 

 
De kosten van de Administratief Agent zoals beschreven in rubriek 15.5 van het Prospectus zullen 
worden aangepast om te verduidelijken dat ze ten laste komen van de SICAV komen en niet van de 
Beheermaatschappij, in overeenstemming met de geldende overeenkomsten.  
 

6. Overige kosten 
 
De kosten in verband met de vergoeding van de Beheermaatschappij voor verleende diensten voor 
effectenleningstransacties worden niet langer in rekening gebracht.  
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7. Toevoeging van een rubriek in verband met de aanpassing van de Netto-inventariswaarde 
 
Een mechanisme voor de aanpassing van de Netto-inventariswaarde zal worden toegevoegd om de 
SICAV te beschermen tegen liquiditeitsrisico's die kunnen worden veroorzaakt door aanzienlijke 
terugkoopaanvragen en met het oog op de bescherming van de aandeelhouders tegen speculatieve 
bewegingen op korte termijn die kosten met zich meebrengen voor de aankoop of verkoop van activa 
in de portefeuille van een compartiment.  
 
De aanpassing van de Netto-inventariswaarde zal automatisch plaatsvinden wanneer een door de 
Raad van Bestuur vastgestelde drempel tussen 5% en 20% van de NIW van het compartiment wordt 
bereikt. 
 
De maximale aanpassingsfactor die uit hoofde van dit mechanisme kan worden toegepast, bedraagt 
3%. 
 
 

8. Toevoeging van een rubriek in verband met de kosten voor de verkoop van activa 
 
In dezelfde geest van bescherming van de SICAV en haar aandeelhouders kunnen extra kosten voor 
de verkoop van activa worden aangerekend wanneer de negatieve schommeling van de passiva van 
het compartiment als gevolg van de instroom en de uitstroom meer bedraagt dan 3% van het kapitaal 
van het compartiment. 
 
In dat geval worden de kosten beperkt tot maximaal 3% van de NIW per aandeel, vermenigvuldigd 
met het aantal aandelen waarvoor terugbetaling wordt gevraagd. 
 
Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat deze kosten niet in rekening worden gebracht 
wanneer het NAV-aanpassingsmechanisme is toegepast.   
 

 
9. Afschaffing van publicatieverplichtingen 

 
De publicatieverplichtingen van de in de artikelen 8.2, 17 en 18.4 bedoelde kennisgevingen aan 
beleggers in een Luxemburgs dagblad of in enig ander dagblad bekend te maken, worden afgeschaft.  
 
Er zij op gewezen dat de toezending van berichten per post aan beleggers ongewijzigd blijft, en dat 
artikel 19 betreffende bekendmakingen zal worden gewijzigd om dit punt te verduidelijken.  
 
 

10. Overdracht van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens door RBC 
 
Rubriek 3.6, met betrekking tot de functies van Administratief Agent en Registerhouder en 
Transferagent, zal worden gewijzigd om de voorwaarden te preciseren waaronder RBC Investor 
Services Bank S.A. ("RBC")  persoonlijke en vertrouwelijke informatie over Beleggers en, in 
voorkomend geval, verwanten (de "Verwanten") (de "Gegevensoverdracht") openbaar kan maken 
en doorgeven aan andere entiteiten van de RBC-groep of andere derde onderaannemers (samen de 
"Onderaannemers") krachtens bepaalde door RBC uitgevoerde onderaannemingsovereenkomsten.  
 
 

a. Doel en kenmerken van de gegevensoverdracht 
 

De door RBC uitgevoerde onderaannemingsovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende 
gegevensoverdracht aan onderaannemers zijn noodzakelijk voor RBC om haar diensten aan het 
Fonds en, indirect, aan haar belegger te kunnen verlenen, waarbij het vereiste niveau van prestatie, 
efficiëntie en kwaliteit wordt gewaarborgd. 
 
Onderstaand overzicht bevat een opsomming van de activiteiten die onder de door RBC gesloten 
onderaannemingsovereenkomsten vallen, de Vertrouwelijke Informatie die in het kader van 
dergelijke overeenkomsten met Onderaannemers kan worden doorgegeven, en het land van 
vestiging van de betreffende Onderaannemers:   
 
 
 
 



 3

Categorieën 
vertrouwelijke 

informatie die aan 
Onderaannemers 

Land van vestiging van de 
Onderaannemers 

Aard van de aanbestede 
werkzaamheden 

Identificatiegegevens, 
zoals naam, adres, 
nationale 
identificatiegegevens, 
geboortedatum en 
geboorteland, enz. van de 
belegger en/of de 
Verwanten, 
rekeninginformatie, 
contractuele en andere 
documentatie, en 
gegevens over transacties. 

België  
Canada  
Hong Kong  
India  
Ierland  
Jersey 
Luxemburg  
Maleisië  
Polen  
Singapore 
Verenigd Koninkrijk 
Verenigde Staten 

• Transferagent/ diensten aan 
aandeelhouders (waaronder 
reconciliëringsactiviteiten) 

• Cash management- en 
marktdiensten  

• IT-infrastructuur (hosting, 
inclusief clouddiensten) 

• Beheer van het computersysteem 
/Administratieve diensten 

• IT-diensten (inclusief 
ontwikkeling en onderhoud) 

• Opstellen van rapporten  

• Ondersteunende activiteiten aan 
beleggers 

 
 
Het is mogelijk dat de Onderaannemers niet onderworpen zijn aan de in Luxemburg geldende 
verplichtingen inzake beroepsgeheim of dat de verplichtingen inzake beroepsgeheim waaraan zij 
onderworpen zijn (indien van toepassing), minder streng zijn dan de relevante Luxemburgse 
wetgeving. In dit verband dient opgemerkt te worden dat RBC wettelijk verplicht is, en heeft zich in 
dit opzicht tegenover de SICAV ertoe verbonden, om alleen overeenkomsten te sluiten met 
Onderaannemers die ofwel onderworpen zijn aan het wettelijk beroepsgeheim, ofwel contractueel 
verplicht zullen zijn om strikte vertrouwelijkheidsregels in acht te nemen.  
 
Voorts heeft de RBC zich er tegenover de SICAV toe verbonden redelijke technische en 
organisatorische maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie 
die het voorwerp uitmaakt van de Overdracht van gegevens te verzekeren en de Vertrouwelijke 
Informatie te beschermen tegen onbevoegde verwerking. Om die reden zal slechts een beperkt 
aantal personen binnen de betrokken onderaannemer toegang krijgen tot Vertrouwelijke Informatie, 
d.w.z. personen die er kennis van moeten nemen, en op basis van beperkte toegang. Behalve indien 
wettelijk toegestaan of vereist, of om te voldoen aan verzoeken van instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving of van binnenlandse of buitenlandse regelgevende instanties, 
zal de relevante Vertrouwelijke Informatie niet worden doorgegeven aan andere entiteiten dan 
Onderaannemers. 
 
  
  

b. Toestemming van de belegger voor het doorgeven van gegevens 
 

De Belegger kan bezwaar aantekenen tegen de overdracht door RBC van zijn Vertrouwelijke 
Informatie aan de Onderaannemers door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de SICAV 
binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van deze Kennisgevingsbrief. 
 
Bij gebreke van een dergelijk schriftelijk bezwaar van de Belegger binnen de hierboven vermelde 
termijn, zijn wij gerechtigd ervan uit te gaan dat de Belegger instemt en akkoord gaat met de 
overdracht van de Vertrouwelijke Informatie aan de Onderaannemers, zoals aangegeven in 
bovenstaand overzicht. 
 

 
 
Aandeelhouders op wie de in de punten 1, 2 en 4 bedoelde wijzigingen betrekking hebben, worden 
ervan in kennis gesteld dat zij binnen één maand te rekenen vanaf de datum van deze kennisgeving 
om kosteloze terugbetaling van hun aandelen kunnen verzoeken, m.u.v. eventuele heffingen.  
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Aandeelhouders kunnen aanvullende informatie verkrijgen door contact op te nemen met de 
maatschappelijke zetel van de SICAV waarvan het adres bovenaan deze kennisgeving staat vermeld, 
en kunnen op verzoek een exemplaar van het Prospectus waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, 
ontvangen.  
 
Het Prospectus 8 maart 2021 zal eveneens kosteloos beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel 
van de SICAV.  
 
Begrippen met een hoofdletter die in deze kennisgeving aan de aandeelhouders niet zijn gedefinieerd, 
hebben de betekenis die eraan is gegeven in het Prospectus van de SICAV.   
 
Het prospectus, de statuten, de meest recente periodieke verslagen in het Frans en de essentiële 
beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel 
van de SICAV en bij de agent voor financiële dienstverlening in België CapitalatWork S.A., 153, avenue 
de la Couronne, B-1050 Brussel, België.  
 
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.fundinfo.com.  
 
De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een 
beslissing wordt genomen om te beleggen. 
 
Luxemburg, 5 februari 2021. 
 

 

-------------------------------- 
Voor de Raad van Bestuur 
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Bijlage 1 – Wijziging naam en beleggingsbeleid CapitalatWork Foyer Umbrella – Fixed 
Income at Work 
 

Naam CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed 
Income at Work 

CapitalatWork Foyer Umbrella - 
Sustainable Bonds at Work 

Beleggingsbeleid Dit compartiment bestaat 
voornamelijk uit vastrentende 
effecten, zoals obligaties met vaste 
en/of variabele rentevoet, 
converteerbare obligaties, uitgegeven 
door emittenten van alle 
nationaliteiten en luidende in alle 
valuta's. 
Het compartiment belegt niet in 
aandelen.  
 
Het compartiment kan ook meer dan 
10% van zijn vermogen beleggen in 
effecten die door een of meer 
compartimenten van deze SICAV 
zullen worden uitgegeven, en in 
rechten van deelneming van 
compartimenten van andere ICBE's of 
ICB's. 
 
Met het oog op een goed 
vermogensbeheer kan het 
compartiment gebruikmaken van 
technieken en instrumenten om 
bepaalde risico's af te dekken en de 
rentabiliteit van de portefeuille te 
verbeteren. Die verrichtingen zullen 
worden uitgevoerd in naleving van de 
limieten die beschreven worden in 
Deel A van dit Prospectus in de 
hoofdstukken "Afdekkingsrisico's en 
gebruik van financiële instrumenten" 
en "Gebruik van derivaten en beheer 
van daarmee samenhangende 
risico's". Hierbij moet echter 
opgemerkt worden dat het gebruik 
van deze technieken en instrumenten 
een bijzonder ingewikkelde activiteit is 
die hogere risico's met zich kan 
meebrengen dan beleggingen in 
effecten.   
 
Het compartiment wordt actief 
beheerd; de Beheerders hebben de 
keuze wat betreft de samenstelling 
van de portefeuille met inachtneming 
van de beleggingsdoelstellingen en het 
beleggingsbeleid. 
 
De beperkingen die nageleefd moeten 
worden voor de beleggingen, staan 
beschreven in deel A van dit 
Prospectus, in het hoofdstuk 
"Beleggingsbeperkingen". 

De doelstelling van dit compartiment is 
de beleggers een kapitaalmeerwaarde te 
bieden, voornamelijk door beleggingen in 
obligaties die zijn uitgegeven door 
ondernemingen, overheden of 
supranationale organisaties, zonder 
geografische beperking. Emittenten 
worden geselecteerd op basis van hun 
financiële aantrekkelijkheid maar ook op 
basis van niet-financiële criteria die 
beantwoorden aan de MVB-criteria van 
CaW (CapitalatWork). Emissies zullen 
worden geselecteerd op basis van hun 
financiële rating (ten minste “investment 
grade”).  
 
De beleggingsstrategie van de beheerder 
is voornamelijk gebaseerd op een 
verantwoorde methodologie waarbij 
omstreden staten, sectoren en 
ondernemingen worden uitgesloten. 
Ondernemingen worden vergeleken op 
basis van criteria op het gebied van 
milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur (ESG-criteria). 
Deze methodologie wordt regelmatig 
opnieuw geëvalueerd en kan worden 
geraadpleegd op het volgende adres: 
https://www.capitalatwork.com/wp-
content/themes/capitalatwork/document
s/SRIM_LU1667873787_EN.pdf. Deze 
methode brengt geen bijzondere kosten 
met zich mee voor het compartiment et 
de beleggers. 
 
 
Soevereine emittenten 
Beleggingen in staatsobligaties worden 
gekenmerkt door emittenten met een 
kwalitatief hoogstaand, democratisch en 
eerlijk regime. 
 
 Onze beleggingen beperken zich tot 
landen die lid zijn van de OESO, 
emittenten met aanzienlijke sancties, 
zoals gedefinieerd door de Verenigde 
Naties en de Europese Unie, zijn 
uitgesloten. 
 
Uitgevende ondernemingen 
De voorwaarden voor Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen (MVB) zijn 
gebaseerd op het volgende kader: 
 
(1) CapitalatWork maakt gebruik van een 
zogeheten "Best in Class" 
selectiemethode voor effecten en beperkt 
haar beleggingen tot obligaties waarvan 
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de emittenten een "ESG Risk Rating" 
hebben die als bovengemiddeld wordt 
beschouwd en tot de 40% beste aandelen 
in hun categorie behoren. Die 
categorieën worden bepaald door 
"Sustainalytics" en komen in grote lijnen 
overeen met de officiële 
sectorclassificatie GICS (Global Industry 
Classification Standard). De “ESG-Risk 
Rating” evalueert de ESG-risicograad die 
voor een onderneming als materieel en 
niet onder controle wordt 
beschouwd.  De ESG-score van 
Sustainalytics wordt weergegeven op een 
schaal van 100 (slechtste) tot 0 (beste) 
en worden vergeleken tussen 
ondernemingen. 
 
(2) Met behulp van zijn algemene 
screeningmethode voor omstreden 
activiteiten gaat Sustainalytics de 
betrokkenheid van de ondernemingen bij 
omstreden activiteiten en incidenten na 
ten aanzien van een brede waaier van 
ESG-thema's op een schaal van 1 tot 5 
(zoals uiteengezet op 
https://www.sustainalytics.com/controv
ersies-research), waarbij omstreden 
activiteiten en incidenten van categorie 1 
de minst erge zijn en die van categorie 5 
de ernstigste. Beleggingen in categorieën 
1 of 2 zijn aanvaardbaar. Beleggingen in 
categorieën 3 of 4 kunnen gepast worden 
bevonden na beoordeling door het 
beheerteam. Beleggingen in obligaties 
van ondernemingen uit categorie 5 zijn 
niet toegestaan. Er wordt geen 
minimumbeleggingspercentage per soort 
categorie gehanteerd. 
  
3) CapitalatWork neemt alleen 
beleggingen in aanmerking van 
uitgevende ondernemingen die handelen 
volgens de 10 beginselen van het UN 
Global Compact. De niveaus van 
conformiteit, conform of niet-conform, 
worden vastgesteld door Sustainalytics. 
 
(4) De aard van de betrokkenheid wordt 
bepaald door twee componenten: 
 
1) De aard van de betrokkenheid op een 
bepaald gebied. Het kan gaan om directe 
betrokkenheid of zijdelingse 
betrokkenheid. 
 
 
 
2) de mate van betrokkenheid, die wordt 
uitgedrukt als percentage van de 
jaaromzet. 
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In overeenstemming met de SRI-
doelstellingen van het Compartiment 
worden bepaalde aandelen bovendien 
uitgesloten van het 
beleggingsuniversum: 
Volledige uitsluiting: 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie en/of verkoop van 
omstreden wapens. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de olie- en gasexploratie in het 
noordpoolgebied en de oliewinning uit 
teerzanden. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de tabaksindustrie.   
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie of distributie van 
kernenergie.  
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de winning van stoomkolen.  
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van pornografie. 
 
Gedeeltelijke uitsluiting: 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie, de distributie en de verkoop 
van alcoholhoudende dranken.  Of 
dergelijke ondernemingen in aanmerking 
komen voor belegging, hangt af van de 
vraag of zij over een beleid voor 
verantwoord ondernemen beschikken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
kansspelen (door kansspelproducten te 
produceren en te distribueren of de 
aanbieding van kansspelen te 
faciliteren).  Of dergelijke 
ondernemingen in aanmerking komen 
voor belegging, hangt af van de vraag of 
zij een beleid voor verantwoord 
ondernemen hebben. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
militaire contracten.  De betrokkenheid 
bij de productie of distributie van aan 
wapens verwante producten mag 
maximaal 5% van de omzet uitmaken.  
De betrokkenheid bij de productie of 
distributie van niet aan wapens verwante 
producten mag maximaal 10% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
kernenergie.  Betrokkenheid bij de 
productie en/of distributie van 
kernenergie is volledig verboden. De 
betrokkenheid bij de levering van 
ondersteunende producten en 
 
diensten mag maximaal 5% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
stoomkolen.  Betrokkenheid bij de 
winning van stoomkolen is volledig 
verboden.  Betrokkenheid bij de 
productie van elektriciteit op basis van 
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stoomkolen mag maximaal 10% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de tabaksindustrie.  Betrokkenheid bij de 
productie van tabaksproducten is volledig 
verboden.  De betrokkenheid bij de 
levering van aan tabak verwante 
producten en diensten mag maximaal 
25% van de omzet uitmaken.  De 
betrokkenheid bij de verkoop van 
tabaksproducten aan particulieren mag 
maximaal 25% van de omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van pornografie. De 
betrokkenheid bij de distributie van 
pornografie mag maximaal 10% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
conventionele olie- en gaswinning. De 
inkomsten uit aardgas of hernieuwbare 
energie moeten ten minste 40% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van elektriciteit. De 
koolstofintensiteit van de 
elektriciteitsproductie wordt beperkt tot 
429g CO2 / kWh. Indien dergelijke 
informatie niet beschikbaar is, worden 
ondernemingen uitgesloten waarvan de 
elektriciteitsproductie uit steenkool meer 
dan 10% van hun omzet uitmaakt, uit 
olie en gas meer dan 30% of uit 
kernenergie meer dan 30%.  
 
 
Het compartiment heeft geen 
geografische beperkingen (met 
uitzondering van in CNH luidende 
beleggingen). De gemeenschappelijke 
deler van alle emittenten is dat zij aan de 
MVB-criteria van CAW voldoen.  Ook bij 
direct dan wel indirect gebruik van 
indexen, in welke vorm dan ook, dient te 
worden voldaan aan de MVB-criteria van 
CAW. Om specifieke risico's af te dekken 
en de winstgevendheid van de 
portefeuille te verbeteren met het oog op 
een doeltreffend beheer van het 
vermogen, beoogt het compartiment 
gebruik te maken van technieken en 
instrumenten als beursgenoteerde 
financiële derivaten, 
effectenleentransacties en 
valutatermijncontracten ('forwards').  
Die verrichtingen moeten worden 
uitgevoerd binnen de limieten die 
beschreven worden in de rubrieken 
"Afdekking van de risico's en gebruik van 
financiële instrumenten" en 
 
"Gebruik van derivaten en beheer van de 
daarmee gepaard gaande risico’s".  
Hierbij moet echter opgemerkt worden 
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dat het gebruik van deze technieken en 
instrumenten een bijzonder complexe 
activiteit is die grotere risico's kan 
inhouden dan een gewone belegging in 
effecten. 
 
Het compartiment wordt actief beheerd; 
de Beheerders hebben de keuze wat 
betreft de samenstelling van de 
portefeuille met inachtneming van de 
beleggingsdoelstellingen en het 
beleggingsbeleid. 
 
De beperkende criteria die bij het 
beleggen in acht moeten worden 
genomen, staan vermeld in deel A van dit 
prospectus, in de rubriek "Beperkingen 
betreffende de beleggingen". 
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Bijlage 2 - Wijzigingen in beleggingsbeleid CapitalatWork Foyer Umbrella - Sustainable 
Equities at Work 
 

 Oud beleggingsbeleid Nieuw beleggingsbeleid 

Beleggingsbeleid Dit compartiment streeft ernaar het 
kapitaal van zijn beleggers te laten 
groeien door voornamelijk te beleggen 
in aandelen en legt daarbij de nadruk 
op ondernemingen die beantwoorden 
aan de MVB-criteria (maatschappelijk 
verantwoord beleggen) van CAW 
(CapitalatWork).  Bij de samenstelling 
van de portefeuille van het 
compartiment wordt in de eerste 
plaats rekening gehouden met de 
intern opgestelde MVB-selectiecriteria. 
 
Die MVB-selectiecriteria zijn 
gebaseerd op de volgende 
uitgangspunten: 
 
(1) CapitalatWork neemt alleen MVB-
aandelen in aanmerking die op basis 
van hun globale ESG-score 
(ecologische, sociale en governance-
criteria) tot de 40% beste aandelen in 
hun categorie behoren.  Die 
categorieën worden bepaald door 
"Sustainalytics" en komen in grote 
lijnen overeen met de officiële 
sectorclassificatie GICS (Global 
Industry Classification Standard). De 
globale ESG-score is een 
samenvatting van de ESG-prestaties 
van een onderneming en geeft weer 
hoe die onderneming op ecologische, 
sociale en governance-criteria scoort 
in verhouding tot haar sectorgenoten.  
Bovenstaande scores zijn 
weergegeven op een schaal van 0 tot 
100. 
 
(2) Met behulp van zijn algemene 
screeningmethode voor omstreden 
activiteiten gaat Sustainalytics de 
betrokkenheid van de ondernemingen 
bij omstreden activiteiten en 
incidenten na ten aanzien van een 
brede waaier van ESG-thema's op een 
schaal van 1 tot 5 (zoals uiteengezet 
op 
https://www.sustainalytics.com/contr
oversies-research), waarbij 
omstreden activiteiten en incidenten 
van categorie 1 de minst erge zijn en 
die van categorie 5 de ernstigste. 
Beleggingen in categorieën 1 of 2 zijn 
aanvaardbaar. Beleggingen in 
categorieën 3 of 4 kunnen gepast 
worden bevonden na een individuele 
afweging. Beleggingen in aandelen 
van categorie 5 zijn niet toegestaan.  

Het compartiment streeft naar het 
genereren van meerwaarde voor de 
beleggers door hoofdzakelijk te beleggen 
in aandelen van ondernemingen, zonder 
enige geografische 
beperking. Emittenten worden 
geselecteerd op basis van hun financiële 
aantrekkelijkheid maar ook op basis van 
niet-financiële criteria die beantwoorden 
aan de MVB-criteria van CaW 
(CapitalatWork).  
 
De beleggingsstrategie van de beheerder 
is voornamelijk gebaseerd op een 
verantwoorde methodologie waarbij 
omstreden staten, sectoren en 
ondernemingen worden uitgesloten. 
Ondernemingen worden vergeleken op 
basis van criteria op het gebied van 
milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur (ESG-criteria). 
Deze methodologie wordt regelmatig 
opnieuw geëvalueerd en kan worden 
geraadpleegd op het volgende adres: 
https://www.capitalatwork.com/wp-
content/themes/capitalatwork/document
s/SRIM_LU1667873787_EN.pdf. Deze 
methode brengt geen bijzondere kosten 
met zich mee voor het compartiment et 
de beleggers. 
 
 
De voorwaarden voor Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen (MVB) zijn 
gebaseerd op het volgende kader: 
 
(1) CapitalatWork maakt gebruik van een 
zogeheten"Best in Class" 
selectiemethode voor aandelen en 
beperkt haar beleggingen tot obligaties 
waarvan de emittenten een "ESG Risk 
Rating" hebben die als bovengemiddeld 
wordt beschouwd en tot de 40% beste 
aandelen in hun categorie behoren. Die 
categorieën worden bepaald door 
"Sustainalytics" en komen in grote lijnen 
overeen met de officiële 
sectorclassificatie GICS (Global Industry 
Classification Standard). De “ESG-Risk 
Rating” evalueert de ESG-risicograad die 
voor een onderneming als materieel en 
niet onder controle wordt 
beschouwd.  De ESG-score van 
Sustainalytics wordt weergegeven op een 
schaal van 100 (slechtste) tot 0 (beste) 
en worden vergeleken tussen 
ondernemingen. 
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(3) De aard van de betrokkenheid 
wordt bepaald door twee 
componenten: 
 
1) De aard van de betrokkenheid op 
een bepaald gebied. Het kan gaan om 
directe betrokkenheid of zijdelingse 
betrokkenheid. 
 
2) de mate van betrokkenheid, die 
wordt uitgedrukt als percentage van 
de jaaromzet. 
 
• Volledige uitsluiting: 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij de productie en/of verkoop van 
omstreden wapens. 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij de olie- en gasexploratie in het 
noordpoolgebied en de oliewinning uit 
teerzanden. 
 
• Gedeeltelijke uitsluiting: 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij de productie, de distributie en de 
verkoop van alcoholhoudende 
dranken. Of dergelijke ondernemingen 
in aanmerking komen voor belegging, 
hangt af van de vraag of zij over een 
beleid voor verantwoord ondernemen 
beschikken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij kansspelen (door 
kansspelproducten te produceren en 
te distribueren of de aanbieding van 
kansspelen te faciliteren). Of 
dergelijke ondernemingen in 
aanmerking komen voor belegging, 
hangt af van de vraag of zij een beleid 
voor verantwoord ondernemen 
hebben. 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij militaire contracten. De 
betrokkenheid bij de productie of 
distributie van aan wapens verwante 
producten mag maximaal 5% van de 
omzet uitmaken. De betrokkenheid bij 
de productie of distributie van niet aan 
wapens verwante producten mag 
maximaal 10% van de omzet 
uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij kernenergie. Betrokkenheid bij de 
productie en/of distributie van 
kernenergie is volledig verboden. De 
betrokkenheid bij de levering van 
ondersteunende producten en 
diensten mag maximaal 5% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij stoomkolen. Betrokkenheid bij de 
winning van stoomkolen is volledig 

(2) Met behulp van zijn algemene 
screeningmethode voor omstreden 
activiteiten gaat Sustainalytics de 
betrokkenheid van de ondernemingen bij 
omstreden activiteiten en incidenten na 
ten aanzien van een brede waaier van 
ESG-thema's op een schaal van 1 tot 5 
(zoals uiteengezet op 
https://www.sustainalytics.com/controv
ersies-research), waarbij omstreden 
activiteiten en incidenten van categorie 1 
de minst erge zijn en die van categorie 5 
de ernstigste. Beleggingen in categorieën 
1 of 2 zijn aanvaardbaar. Beleggingen in 
categorieën 3 of 4 kunnen gepast worden 
bevonden na beoordeling door het 
beheerteam. Beleggingen in aandelen 
van categorie 5 zijn niet toegestaan. Er 
wordt geen 
minimumbeleggingspercentage per soort 
categorie gehanteerd. 
 
3) CapitalatWork neemt alleen 
beleggingen in aanmerking van 
uitgevende ondernemingen die handelen 
volgens de 10 beginselen van het UN 
Global Compact. De niveaus van 
conformiteit, conform of niet-conform, 
worden vastgesteld door Sustainalytics. 
 
(4) De aard van de betrokkenheid wordt 
bepaald door twee componenten: 
 
1) De aard van de betrokkenheid op een 
bepaald gebied. Het kan gaan om directe 
betrokkenheid of zijdelingse 
betrokkenheid. 
 
2) de mate van betrokkenheid, die wordt 
uitgedrukt als percentage van de 
jaaromzet. 
 
In overeenstemming met de SRI-
doelstellingen van het Compartiment 
worden bepaalde aandelen bovendien 
uitgesloten van het 
beleggingsuniversum: 
 
Volledige uitsluiting: 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie en/of verkoop van 
omstreden wapens. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de olie- en gasexploratie in het 
noordpoolgebied en de oliewinning uit 
teerzanden. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de tabaksindustrie.  
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie of distributie van 
kernenergie.  
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de winning van stoomkolen.  
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verboden. Betrokkenheid bij de 
productie van elektriciteit op basis van 
stoomkolen mag maximaal 10% van 
de omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn 
bij de tabaksindustrie. Betrokkenheid 
bij de productie van tabaksproducten 
is volledig verboden. De 
betrokkenheid bij de levering van aan 
tabak verwante producten en diensten 
mag maximaal 25% van de omzet 
uitmaken. De betrokkenheid bij de 
verkoop van tabaksproducten aan 
particulieren mag maximaal 25% van 
de omzet uitmaken. 
 
Het compartiment heeft geen 
geografische beperkingen (met 
uitzondering van in CNH luidende 
beleggingen). De gemeenschappelijke 
deler van alle emittenten is dat zij aan 
de MVB-criteria van CAW voldoen. Om 
specifieke risico's af te dekken en de 
winstgevendheid van de portefeuille te 
verbeteren met het oog op een 
doeltreffend beheer van het 
vermogen, beoogt het compartiment 
gebruik te maken van technieken en 
instrumenten als beursgenoteerde 
financiële derivaten, 
effectenleentransacties en 
valutatermijncontracten ('forwards'). 
Die verrichtingen moeten worden 
uitgevoerd binnen de limieten die 
beschreven worden in de rubrieken 
"Afdekking van de risico's en gebruik 
van financiële instrumenten" en 
"Gebruik van derivaten en beheer van 
de daarmee gepaard gaande risico’s". 
Hierbij moet echter opgemerkt worden 
dat het gebruik van deze technieken 
en instrumenten een bijzonder 
complexe activiteit is die grotere 
risico's kan inhouden dan een gewone 
belegging in effecten. 
 
Het compartiment kan tot slot op 
aanvullende basis beleggen in 
schuldbewijzen die zijn uitgegeven 
door overheden of privaatrechtelijke 
entiteiten.   
 
Het compartiment wordt actief 
beheerd; de Beheerders hebben de 
keuze wat betreft de samenstelling 
van de portefeuille met inachtneming 
van de beleggingsdoelstellingen en het 
beleggingsbeleid. 
 
De beperkende criteria die bij het 
beleggen in acht moeten worden 
genomen, staan vermeld in deel A van 
dit prospectus, in de rubriek 

O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van pornografie.  
 
Gedeeltelijke uitsluiting: 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie, de distributie en de verkoop 
van alcoholhoudende dranken. Of 
dergelijke ondernemingen in aanmerking 
komen voor belegging, hangt af van de 
vraag of zij over een beleid voor 
verantwoord ondernemen beschikken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
kansspelen (door kansspelproducten te 
produceren en te distribueren of de 
aanbieding van kansspelen te 
faciliteren). Of dergelijke ondernemingen 
in aanmerking komen voor belegging, 
hangt af van de vraag of zij een beleid 
voor verantwoord ondernemen hebben. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
militaire contracten. De betrokkenheid bij 
de productie of distributie van aan 
wapens verwante producten mag 
maximaal 5% van de omzet uitmaken. 
De betrokkenheid bij de productie of 
distributie van niet aan wapens verwante 
producten mag maximaal 10% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
kernenergie. Betrokkenheid bij de 
productie en/of distributie van 
kernenergie is volledig verboden. De 
betrokkenheid bij de levering van 
ondersteunende producten en 
 
diensten mag maximaal 5% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
stoomkolen. Betrokkenheid bij de 
winning van stoomkolen is volledig 
verboden. Betrokkenheid bij de productie 
van elektriciteit op basis van stoomkolen 
mag maximaal 10% van de omzet 
uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de tabaksindustrie. Betrokkenheid bij de 
productie van tabaksproducten is volledig 
verboden. De betrokkenheid bij de 
levering van aan tabak verwante 
producten en diensten mag maximaal 
25% van de omzet uitmaken. De 
betrokkenheid bij de verkoop van 
tabaksproducten aan particulieren mag 
maximaal 25% van de omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van pornografie. De 
betrokkenheid bij de distributie van 
pornografie mag maximaal 10% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
conventionele olie- en gaswinning. De 
inkomsten uit aardgas of hernieuwbare 
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"Beperkingen betreffende de 
beleggingen". 

energie moeten ten minste 40% van de 
omzet uitmaken. 
O Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van elektriciteit. De 
koolstofintensiteit van de 
elektriciteitsproductie wordt beperkt tot 
429g CO2 / kWh. Indien dergelijke 
informatie niet beschikbaar is, worden 
ondernemingen uitgesloten waarvan de 
elektriciteitsproductie uit steenkool meer 
dan 10% van hun omzet uitmaakt, uit 
olie en gas meer dan 30% of uit 
kernenergie meer dan 30%.  
 
Het compartiment heeft geen 
geografische beperkingen (met 
uitzondering van in CNH luidende 
beleggingen). Ook bij direct dan wel 
indirect gebruik van indexen, in welke 
vorm dan ook, dient te worden voldaan 
aan de MVB-criteria van CAW. De 
gemeenschappelijke deler van alle 
emittenten is dat zij aan de MVB-criteria 
van CAW voldoen. Om specifieke risico's 
af te dekken en de winstgevendheid van 
de portefeuille te verbeteren met het oog 
op een doeltreffend beheer van het 
vermogen, beoogt het compartiment 
gebruik te maken van technieken en 
instrumenten als beursgenoteerde 
financiële derivaten, 
effectenleentransacties en 
valutatermijncontracten ('forwards'). Die 
verrichtingen moeten worden uitgevoerd 
binnen de limieten die beschreven 
worden in de rubrieken "Afdekking van 
de risico's en gebruik van financiële 
instrumenten" en "Gebruik van derivaten 
en beheer van de daarmee gepaard 
gaande risico’s". Hierbij moet echter 
opgemerkt worden dat het gebruik van 
deze technieken en instrumenten een 
bijzonder complexe activiteit is die 
grotere risico's kan inhouden dan een 
gewone belegging in effecten. 
 
Het compartiment kan tot slot op 
aanvullende basis beleggen in 
schuldbewijzen die zijn uitgegeven door 
overheden of privaatrechtelijke 
entiteiten. 
 
Het compartiment wordt actief beheerd; 
de Beheerders hebben de keuze wat 
betreft de samenstelling van de 
portefeuille met inachtneming van de 
beleggingsdoelstellingen en het 
beleggingsbeleid. 
 
De beperkende criteria die bij het 
beleggen in acht moeten worden 
genomen, staan vermeld in deel A van dit 
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prospectus, in de rubriek "Beperkingen 
betreffende de beleggingen". 

 


