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Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft naar inkomsten 
en vermogensgroei over een periode van 
drie tot vijf jaar in lijn met de ICE BofA 3 
Month US Treasury Bill Index +3,5%, vóór 
aftrek van kosten*, door te beleggen in 
geëffectiseerde obligaties uitgegeven 
door entiteiten uit de hele wereld. 

*Zie voor het streefrendement na aftrek 
van kosten voor elke aandelencategorie 
de website van Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/  
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Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt minstens twee derde van zijn 
vermogen in geëffectiseerde obligaties 
met vaste of vlottende rente, inclusief, 
maar niet beperkt tot, door vermogen 
gedekte effecten (asset-backed securities, 
ABS), door woninghypotheek gedekte 
effecten van overheids- en niet-
overheidsinstellingen (residential 
mortgage-backed securities, RMBS), 
waaronder voorwaartse-
verrekeningseffecten zoals to be 
announced-transacties(TBA), door 
commerciële hypotheek gedekte effecten 
(commercial mortgage-backed securities, 
CMBS), zekergestelde leenobligaties 
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(collateralised loan obligations, CLO) en 
effecten voor de overdracht van 
kredietrisico (credit risk transfer 
securities, CRT). De onderliggende activa 
van de door vermogen gedekte effecten 
kunnen creditcardvorderingen, 
persoonlijke leningen, autoleningen, 
transportfinanciering en leningen aan 
kleine bedrijven zijn. 

Het Compartiment kan ook beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente die 
zijn uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
organisaties en bedrijven in de rest van 
de wereld. 

De strategie van het Compartiment zal 
een algemene duration tussen nul en vier 
jaar hebben, maar dit belet het 
Compartiment niet om te beleggen in 
obligaties met een effecten van meer dan 
vier jaar. 

Het Compartiment kan tot 100% van zijn 
vermogen beleggen in beleggingen met 
vaste of vlottende rente waar ook ter 
wereld uitgegeven met een kredietrating 
van of onder beleggingskwaliteit (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
kredietratingbureau voor effecten met 
een rating en een impliciete rating van 
Schroders voor effecten zonder rating). 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 
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De Beleggingsbeheerder beoordeelt de 
duurzaamheidskenmerken van potentiële 
beleggingen aan de hand van een 
propriëtaire tool. Het Compartiment 
belegt enkel in activa waarvan wordt 
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geacht dat ze op basis van een 
ratingsysteem van de 
Beleggingsbeheerder een minimale 
drempel overschrijden.  

Het Compartiment belegt niet direct in 
bepaalde activiteiten, sectoren of 
groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld tegen zijn 
doelbenchmark, namelijk de ICE BofA 3 
Month US Treasury Bill Index (of een 
alternatief referentiepercentage) +3,5%, 
en worden vergeleken met de ICE BofA 
Merrill Lynch US Floating Rate Asset 
Backed Securities index. De vergelijkende 
benchmark wordt alleen opgenomen 
voor rendementsvergelijkingsdoeleinden 
en bepaalt niet hoe de 
Beleggingsbeheerder de activa van het 
Compartiment belegt. Hoewel de 
beleggingen van het Compartiment naar 
verwachting doorgaans aanzienlijk zullen 
afwijken van de componenten van de 
vergelijkende benchmark, afhankelijk van 
de standpunten van de 
Beleggingsbeheerder, kunnen de 
beleggingen van het Compartiment ze 
wel overlappen. De Beleggingsbeheerder 
belegt op discretionaire basis, en er zijn 
geen beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
vergelijkende benchmark. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen in 
bedrijven of sectoren die niet zijn 
opgenomen in de vergelijkende 
benchmark. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
het Compartiment ernaar streeft een 
rendement te bieden dat gelijk is aan het 
rendement van die benchmark, zoals 
vermeld in de beleggingsdoelstelling. De 
vergelijkende benchmark is geselecteerd 
omdat de Beleggingsbeheerder van 
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mening is dat de benchmark een 
geschikte vergelijking biedt voor 
rendementsdoeleinden, gelet op de 
beleggingsdoelstelling en het 
beleggingsbeleid van het Fonds. 
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rendementsdoeleinden, gelet op de 
beleggingsdoelstelling en het 
beleggingsbeleid van het Fonds. 

De benchmark(s) houdt/houden geen 
rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds. 

 Bijzondere risico-overweging 

Het Compartiment heeft milieu- en/of 
sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 
van de SFDR). Een Compartiment met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan 
een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal 
bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties 
verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door 
de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
beleggers van mening kunnen verschillen 
over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. 
Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

 Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds. De strategie is erop 
gericht effecten te identificeren die blijk 
geven van goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken.  

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
zekerheden, structuren of agenten die 
een zware last op het milieu en de 
maatschappij inhouden of geen 
acceptabel bestuur hebben, te vermijden, 
te bestraffen of uit te sluiten.  

Dat omvat: 

─ De uitsluiting van sectoren, activa of 
zekerheden die volgens de 
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Beleggingsbeheerder een aanzienlijke 
niet-gecompenseerde last voor het 
milieu en een zware niet-
gerechtvaardigde maatschappelijke 
last inhouden 

─ Het opnemen van effecten die op basis 
van de ratingmethodologie van de 
Beleggingsbeheerder een verbetering 
van de bestaande activa, de 
kredietvoorwaarden of het bestuur 
aantonen.  

Effecten worden gerangschikt op basis 
van ESG-factoren aan de hand van een 
scorekaart en krijgen punten toegekend 
op een schaal van 100 punten / 100 
procent. Deze scores worden vervolgens 
omgezet in een puntensysteem van 1 tot 
5 sterren, waarbij een score van 5 sterren 
als de hoogste wordt beschouwd.   

De Beleggingsbeheerder garandeert dat 
ten minste 80% van de activa in het 
compartiment een deel uitmaken van de 
top 3 van de Duurzaamheidscategorieën 
(3, 4 en 5 sterren) en zal 100% van zijn 
vermogen beleggen in activa met een 
categorie van 2 of meer sterren. 

De belangrijkste bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor de 
analyse zijn de propriëtaire tools en het 
onderzoek van de Beleggingsbeheerder, 
enquêtes, ESG-vragenlijsten, publiek 
beschikbare informatie, 
effectiseringsdeponeringen, onderzoek 
van derde partijen. 

 

Asian Local 
Currency Bond 

 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
periode van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei en inkomsten die hoger 
liggen dan die van de iBoxx Asian Local 
Currency Bond index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
Aziatische vastrentende effecten die 
luiden in lokale valuta's. 
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een kredietrating van of onder 
“investment grade” (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 
Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating) die luiden in plaatselijke valuta’s 
en zijn uitgegeven door overheden, 
overheidsinstellingen, supranationale 
entiteiten en bedrijven in Azië 
(uitgezonderd Japan) en in derivaten die 
gekoppeld zijn aan bovenstaande 
instrumenten. In het kader van dit 
Compartiment omvat Azië de volgende 
West-Aziatische landen: Bahrein, Israël, 
Libanon, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, 
Turkije en de Verenigde Arabische 
Emiraten. 

Het Compartiment kan in het Chinese 
vasteland beleggen via (i) RQFII-
regelingen of QFII-gerelateerde 
regelingen onder het toezicht van de 
China Securities Regulatory Commission 
tot beleggingsbeperking 1. (A) (5) (I) van 
Bijlage I is vervuld en/of tot ze in 
aanmerking komen als 
Beleggingscompartimenten en (ii) 
Gereglementeerde Markten (inclusief de 
CIBM via Bond Connect of CIBM Direct). 

Beleggingen op Gereglementeerde 
Markten en interbancaire 
obligatiemarkten van het Chinese 
vasteland kunnen ook indirect 
plaatsvinden via notes, certificaten of 
andere instrumenten (die in aanmerking 
komen als overdraagbare effecten en 
waarin geen derivatencomponent is 
besloten), Beleggingsfondsen van het 
open type en in aanmerking komende 
derivatentransacties. 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment streeft ernaar gebruik 
te maken van derivaten (met inbegrip van 
total return swaps en long en short 
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valutatermijncontracten) met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Compartiment. Indien het 
Compartiment gebruikmaakt van total 
return swaps, moeten de onderliggende 
activa bestaan uit instrumenten waarin 
het Compartiment volgens zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid mag 
beleggen. Het is vooral de bedoeling om 
tijdelijk gebruik te maken van total return 
swaps in marktomstandigheden, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot 
perioden van trage economische groei en 
rentedalingen, en wanneer de 
Beleggingsbeheerder van mening is dat 
de premies voor de overheidsspreads 
zullen krimpen. De bruto blootstelling van 
de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 20% en zal naar 
verwachting binnen een vork van 0% tot 
5% van de Intrinsieke waarde blijven. In 
bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 
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Het Compartiment handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
iBoxx Asian Local Currency Bond index, 
op basis van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie 
over het beleggingsproces dat wordt 
gebruikt om dit te verwezenlijken, is te 
vinden in het deel Kenmerken van het 
Fonds. 

Het Compartiment belegt niet direct in 
bepaalde activiteiten, sectoren of 
groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld ten opzichte 
van zijn doelbenchmark, namelijk een 
beter rendement dan de iBoxx Asian 
Local Currency Bond index. Het 
beleggingsuniversum van het 
Compartiment zal naar verwachting 
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direct of indirect in aanzienlijke mate 
overlappen met de bestanddelen van de 
vergelijkende benchmark. De 
Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis, en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de benchmark, 
om te profiteren van specifieke 
beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. 
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deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. 

De benchmark(s) houdt/houden geen 
rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds. 

 Bijzondere risico-overweging 

Het Compartiment heeft milieu- en/of 
sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 
van de SFDR). Een Compartiment met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan 
een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal 
bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties 
verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door 
de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
beleggers van mening kunnen verschillen 
over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. 
Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

 Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
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toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds.  

De strategie streeft ernaar emittenten te 
identificeren die goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken vertonen, en 
anderzijds emittenten die een zware last 
op het milieu en de maatschappij 
inhouden. Dat omvat: 

─ het uitsluiten van emittenten die 
volgens de Beleggingsbeheerder 
wezenlijke schade toebrengen aan het 
klimaat en ongerechtvaardigde 
maatschappelijke kosten inhouden.  

─ het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
duurzaamheidstraject vertonen en van 
emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de 
methodologie voor 
duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder.  

De Beleggingsbeheerder kan ook in 
gesprek gaan met bedrijven voor de 
bevordering van transparantie, de 
transitie naar een kringloopeconomie 
met lagere koolstofintensiteit en 
maatschappelijk verantwoord gedrag dat 
duurzame groei en alfagenerering 
stimuleert.  

De belangrijkste bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor de 
analyse zijn de propriëtaire tools en het 
onderzoek van de Beleggingsbeheerder, 
onderzoek van derde partijen, ngo-
rapporten en netwerken van experts. De 
Beleggingsbeheerder voert ook zijn eigen 
analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de 
bedrijven, inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere 
relevante documenten van de bedrijven. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 
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De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

─ 90% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in 
ontwikkelde landen; effecten met 
vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit; 
en overheidsschuld uitgegeven door 
ontwikkelde landen; en 

─ 75% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in 
opkomende landen; aandelen 
uitgegeven door kleine en middelgrote 
bedrijven; effecten met vaste of 
vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Compartiment 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. In het kader van 
deze toetsing hebben kleine bedrijven 
een marktkapitalisatie van minder dan € 5 
miljard, middelgrote bedrijven een 
marktkapitalisatie tussen € 5 miljard en € 
10 miljard, en grote bedrijven een 
marktkapitalisatie van meer dan € 10 
miljard. 

China Local 
Currency Bond 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
periode van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei en inkomsten die hoger 
liggen dan die van de iBoxx ALBI China 
Onshore index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
vastrentende effecten die luiden in 
onshore RMB (CNY). 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
periode van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei en inkomsten die hoger 
liggen dan die van de iBoxx ALBI China 
Onshore index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
vastrentende effecten die luiden in 
onshore RMB (CNY). 

Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in effecten met vaste of 
vlottende rente, converteerbare 
obligaties en Geldmarktbeleggingen die 
luiden in of afgedekt zijn naar de onshore 
RMB (CNY). 

Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in effecten met vaste of 
vlottende rente, converteerbare 
obligaties en Geldmarktbeleggingen die 
luiden in of afgedekt zijn naar de onshore 
RMB (CNY). 
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Deze instrumenten kunnen op het 
Chinese vasteland of daarbuiten worden 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstanties, supranationale 
instellingen en bedrijven die al dan niet 
op het Chinese vasteland zijn opgericht of 
gevestigd, uit welke sector en met welke 
kredietkwaliteit dan ook. Het 
Compartiment kan ook beleggen in 
vastrentende effecten die luiden in 
offshore RMB (CNH). 

Het Compartiment kan tot 30% van zijn 
vermogen beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 
Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating). 

Het Compartiment kan beleggen in 
instrumenten die worden verhandeld op 
de markt voor obligaties in RMB in 
Hongkong en in instrumenten in RMB die 
op andere Gereglementeerde Markten 
worden verhandeld. 

Het Compartiment kan in het Chinese 
vasteland beleggen via (i) RQFII-
regelingen of QFII-gerelateerde 
regelingen onder het toezicht van de 
China Securities Regulatory Commission 
tot beleggingsbeperking 1. (A) (5) (I) van 
Bijlage I is vervuld en/of tot ze in 
aanmerking komen als 
Beleggingscompartimenten en (ii) 
Gereglementeerde Markten (inclusief de 
CIBM via Bond Connect of CIBM Direct). 

Beleggingen op Gereglementeerde 
Markten en interbancaire 
obligatiemarkten van het Chinese 
vasteland kunnen ook indirect 
plaatsvinden via notes, certificaten of 
andere instrumenten (die in aanmerking 
komen als overdraagbare effecten en 
waarin geen derivatencomponent is 
besloten), Beleggingsfondsen van het 
open type en in aanmerking komende 
financiële derivaten. 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 

Deze instrumenten kunnen op het 
Chinese vasteland of daarbuiten worden 
uitgegeven door overheden, 
overheidsinstanties, supranationale 
instellingen en bedrijven die al dan niet 
op het Chinese vasteland zijn opgericht of 
gevestigd, uit welke sector en met welke 
kredietkwaliteit dan ook. Het 
Compartiment kan ook beleggen in 
vastrentende effecten die luiden in 
offshore RMB (CNH). 

Het Compartiment kan tot 30% van zijn 
vermogen beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 
Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating). 

Het Compartiment kan beleggen in 
instrumenten die worden verhandeld op 
de markt voor obligaties in RMB in 
Hongkong en in instrumenten in RMB die 
op andere Gereglementeerde Markten 
worden verhandeld. 

Het Compartiment kan in het Chinese 
vasteland beleggen via (i) RQFII-
regelingen of QFII-gerelateerde 
regelingen onder het toezicht van de 
China Securities Regulatory Commission 
tot beleggingsbeperking 1. (A) (5) (I) van 
Bijlage I is vervuld en/of tot ze in 
aanmerking komen als 
Beleggingscompartimenten en (ii) 
Gereglementeerde Markten (inclusief de 
CIBM via Bond Connect of CIBM Direct). 

Beleggingen op Gereglementeerde 
Markten en interbancaire 
obligatiemarkten van het Chinese 
vasteland kunnen ook indirect 
plaatsvinden via notes, certificaten of 
andere instrumenten (die in aanmerking 
komen als overdraagbare effecten en 
waarin geen derivatencomponent is 
besloten), Beleggingsfondsen van het 
open type en in aanmerking komende 
financiële derivaten. 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
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beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

 

beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten, long en short, met het oog op 
de verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Compartiment handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
iBoxx ALBI China Onshore index, op basis 
van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie 
over het beleggingsproces dat wordt 
gebruikt om dit te verwezenlijken, is te 
vinden in het deel Kenmerken van het 
Fonds. 

Het Compartiment belegt niet direct in 
bepaalde activiteiten, sectoren of 
groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld ten opzichte 
van zijn doelbenchmark, namelijk een 
beter rendement dan de iBoxx ALBI China 
Onshore index. Het beleggingsuniversum 
van het Compartiment zal naar 
verwachting direct of indirect in 
aanzienlijke mate overlappen met de 
bestanddelen van de vergelijkende 
benchmark. De Beleggingsbeheerder 
belegt op discretionaire basis, en er zijn 
geen beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 

Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld ten opzichte 
van zijn doelbenchmark, namelijk een 
beter rendement dan de iBoxx ALBI China 
Onshore index. Het beleggingsuniversum 
van het Compartiment zal naar 
verwachting direct of indirect in 
aanzienlijke mate overlappen met de 
bestanddelen van de vergelijkende 
benchmark. De Beleggingsbeheerder 
belegt op discretionaire basis, en er zijn 
geen beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. 

 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. 

De benchmark(s) houdt/houden geen 
rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds. 

 Bijzondere risico-overweging 

Het Compartiment heeft milieu- en/of 
sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 
van de SFDR). Een Compartiment met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan 
een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal 
bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties 
verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door 
de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
beleggers van mening kunnen verschillen 
over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. 
Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

 Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds.  

De strategie streeft ernaar emittenten te 
identificeren die goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken vertonen, en 
anderzijds emittenten die een zware last 
op het milieu en de maatschappij 
inhouden. Dat omvat: 

─ het uitsluiten van emittenten die 
volgens de Beleggingsbeheerder 
wezenlijke schade toebrengen aan het 
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klimaat en ongerechtvaardigde 
maatschappelijke kosten inhouden.  

─ het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
duurzaamheidstraject vertonen en van 
emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de 
methodologie voor 
duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder.  

De Beleggingsbeheerder kan ook in 
gesprek gaan met bedrijven voor de 
bevordering van transparantie, de 
transitie naar een kringloopeconomie 
met lagere koolstofintensiteit en 
maatschappelijk verantwoord gedrag dat 
duurzame groei en alfagenerering 
stimuleert.  

De belangrijkste bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor de 
analyse zijn de propriëtaire tools en het 
onderzoek van de Beleggingsbeheerder, 
onderzoek van derde partijen, ngo-
rapporten en netwerken van experts. De 
Beleggingsbeheerder voert ook zijn eigen 
analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de 
bedrijven, inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere 
relevante documenten van de bedrijven. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

─ 90% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in 
ontwikkelde landen; effecten met 
vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit; 
en overheidsschuld uitgegeven door 
ontwikkelde landen; en 

─ 75% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in 
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opkomende landen; aandelen 
uitgegeven door kleine en middelgrote 
bedrijven; effecten met vaste of 
vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Compartiment 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. In het kader van 
deze toetsing hebben kleine bedrijven 
een marktkapitalisatie van minder dan € 5 
miljard, middelgrote bedrijven een 
marktkapitalisatie tussen € 5 miljard en € 
10 miljard, en grote bedrijven een 
marktkapitalisatie van meer dan € 10 
miljard. 

China 
Opportunities 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
periode van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei die hoger ligt dan die 
van de MSCI China (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van Chinese bedrijven. 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
periode van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei die hoger ligt dan die 
van de MSCI China (Net TR) index na 
aftrek van vergoedingen, door te 
beleggen in aandelen en verwante 
effecten van Chinese bedrijven. 

Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in aandelen en verwante 
effecten van Chinese bedrijven. 

Het Compartiment kan direct beleggen in 
China B-Aandelen en China H-Aandelen 
en kan minder dan 50% van zijn 
vermogen (op nettobasis) direct of 
indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen) beleggen in China A-
Aandelen via: 

- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- De Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (RQFII) 
regeling, 

- aandelen genoteerd op de STAR 
Board en de ChiNext; en 

- Gereglementeerde Markten. 

Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in aandelen en verwante 
effecten van Chinese bedrijven. 

Het Compartiment kan direct beleggen in 
China B-Aandelen en China H-Aandelen 
en kan minder dan 50% van zijn 
vermogen (op nettobasis) direct of 
indirect (bijvoorbeeld via 
participatiebewijzen) beleggen in China A-
Aandelen via: 

- de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect en de Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect; 

- De Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (RQFII) 
regeling, 

- aandelen genoteerd op de STAR 
Board en de ChiNext; en 

- Gereglementeerde Markten. 
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Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Compartiment.  

 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds.  

Het Compartiment handhaaft een hogere 
totale duurzaamheidsscore dan de MSCI 
China (Net TR) index, op basis van de 
evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie 
over het beleggingsproces dat wordt 
gebruikt om dit te verwezenlijken, is te 
vinden in het deel Kenmerken van het 
Fonds. 

Het Compartiment belegt niet direct in 
bepaalde activiteiten, sectoren of 
groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld ten opzichte 
van zijn doelbenchmark, namelijk een 
beter rendement dan de MSCI China (Net 
TR) index en vergeleken met de 
Morningstar China Equity Categorie. Het 
beleggingsuniversum van het 
Compartiment zal naar verwachting in 
beperkte mate overlappen met de 
componenten van de doelbenchmark. De 
vergelijkende benchmark wordt alleen 
opgenomen voor 
rendementsvergelijkingsdoeleinden en 
bepaalt niet hoe de Beleggingsbeheerder 
de activa van het Compartiment belegt. 
De Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis, en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 

Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld ten opzichte 
van zijn doelbenchmark, namelijk een 
beter rendement dan de MSCI China (Net 
TR) index en vergeleken met de 
Morningstar China Equity Categorie. Het 
beleggingsuniversum van het 
Compartiment zal naar verwachting in 
beperkte mate overlappen met de 
componenten van de doelbenchmark. De 
vergelijkende benchmark wordt alleen 
opgenomen voor 
rendementsvergelijkingsdoeleinden en 
bepaalt niet hoe de Beleggingsbeheerder 
de activa van het Compartiment belegt. 
De Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis, en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. De vergelijkende 
benchmark is geselecteerd omdat de 
Beleggingsbeheerder van mening is dat 
de benchmark een geschikte vergelijking 
biedt voor rendementsdoeleinden, gelet 
op de beleggingsdoelstelling en het 
beleggingsbeleid van het Fonds. 

 

doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 
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deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. De vergelijkende 
benchmark is geselecteerd omdat de 
Beleggingsbeheerder van mening is dat 
de benchmark een geschikte vergelijking 
biedt voor rendementsdoeleinden, gelet 
op de beleggingsdoelstelling en het 
beleggingsbeleid van het Fonds. 

De benchmark(s) houdt/houden geen 
rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds. 

 Bijzondere risico-overweging 

Het Compartiment heeft milieu- en/of 
sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 
van de SFDR). Een Compartiment met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan 
een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal 
bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties 
verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door 
de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
beleggers van mening kunnen verschillen 
over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. 
Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

 Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
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toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds.  

Bij het selecteren en beoordelen van 
potentiële beleggingskansen en 
participaties worden de bedrijven 
geëvalueerd op basis van een 
propriëtaire stakeholdergerichte 
benadering volgens criteria zoals, onder 
andere, (1) goede governancepraktijken; 
(2) impact op het milieu en de lokale 
gemeenschappen; en (3) eerlijke en 
billijke behandeling van werknemers, 
leveranciers en klanten. Bij deze evaluatie 
en het due diligence-proces wordt 
gebruikt gemaakt van informatie en 
inzichten afkomstig uit Schroders’ 
propriëtaire duurzaamheidstools.  

De propriëtaire analyse en de lopende 
contacten met deze bedrijven kunnen ook 
helpen om een redelijke zekerheid te 
verkrijgen dat er concrete maatregelen 
worden of zullen worden genomen om uit 
activiteiten te stappen die niet 
beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria of om verbetering 
te boeken inzake vastgestelde zwakke 
punten. De Beleggingsbeheerder kan 
deze bedrijven in beschouwing nemen 
voor belegging nog voor er verandering 
komt in hun ratings en rangschikkingen 
volgens interne en externe 
evaluatiemaatstaven. 

De belangrijkste bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor de 
analyse omvatten de propriëtaire tools en 
het onderzoek van de 
Beleggingsbeheerder, onderzoek van 
derde partijen, ngo-rapporten en 
netwerken van experts. De 
Beleggingsbeheerder voert ook zijn eigen 
analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de 
bedrijven, inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere 
relevante documenten van de bedrijven. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
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investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

─ 90% van de aandelen uitgegeven 
door grote bedrijven gevestigd in 
ontwikkelde landen; effecten met vaste of 
vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
ontwikkelde landen; en 

─ 75% van de aandelen uitgegeven 
door grote bedrijven gevestigd in 
opkomende landen; aandelen uitgegeven 
door kleine en middelgrote bedrijven; 
effecten met vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Compartiment 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. In het kader van 
deze toetsing hebben kleine bedrijven 
een marktkapitalisatie van minder dan € 5 
miljard, middelgrote bedrijven een 
marktkapitalisatie tussen € 5 miljard en € 
10 miljard, en grote bedrijven een 
marktkapitalisatie van meer dan € 10 
miljard. 

Global Bond Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
periode van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei en inkomsten die hoger 
liggen dan die van de Bloomberg Global 
Aggregate Bond index na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 
effecten met vaste of vlottende rente. 
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effecten met vaste of vlottende rente. 

 Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in effecten met vaste of 
vlottende rente met een kredietrating van 
of onder “investment grade” (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 

Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in effecten met vaste of 
vlottende rente met een kredietrating van 
of onder “investment grade” (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
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ratingbureau) die luiden in diverse 
valuta’s en zijn uitgegeven door 
overheden, overheidsinstellingen, 
supranationale entiteiten en bedrijven uit 
de hele wereld. 

Het Compartiment kan: 

- tot 10% van zijn vermogen in 
voorwaardelijk converteerbare 
obligaties; 

- tot 30% van zijn vermogen in 
effecten met een kredietrating die 
onder “investment grade” ligt (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en 
impliciete Schroders-ratings voor 
obligaties zonder rating); en 

- tot 40% van zijn vermogen in door 
vermogen gedekte effecten, door 
commerciële hypotheek gedekte 
effecten, en/of door 
woninghypotheek gedekte effecten 
uit de hele wereld, en met een 
kredietrating van of onder 
“investment grade” (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau). De 
onderliggende activa kunnen 
creditcardvorderingen, persoonlijke 
leningen, autoleningen, leningen 
aan kleine bedrijven, 
leasingcontracten, commerciële 
hypotheken en woninghypotheken 
zijn. 

Het Compartiment kan beleggen op het 
Chinese vasteland via Gereglementeerde 
Markten (inclusief de CIBM via de Bond 
Connect of CIBM Direct). 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 
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obligaties zonder rating); en 

- tot 40% van zijn vermogen in door 
vermogen gedekte effecten, door 
commerciële hypotheek gedekte 
effecten, en/of door 
woninghypotheek gedekte effecten 
uit de hele wereld, en met een 
kredietrating van of onder 
“investment grade” (zoals 
toegekend door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating van 
een ander ratingbureau). De 
onderliggende activa kunnen 
creditcardvorderingen, persoonlijke 
leningen, autoleningen, leningen 
aan kleine bedrijven, 
leasingcontracten, commerciële 
hypotheken en woninghypotheken 
zijn. 

Het Compartiment kan beleggen op het 
Chinese vasteland via Gereglementeerde 
Markten (inclusief de CIBM via de Bond 
Connect of CIBM Direct). 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 
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Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds. 

Het Compartiment handhaaft een hogere 
algemene duurzaamheidsscore dan de 
Bloomberg Global Aggregate Bond index, 
op basis van de evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie 
over het beleggingsproces dat wordt 
gebruikt om dit te verwezenlijken, is te 
vinden in het deel Kenmerken van het 
Fonds. 

Het Compartiment belegt niet direct in 
bepaalde activiteiten, sectoren of 
groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld ten opzichte 
van zijn doelbenchmark, namelijk een 
beter rendement dan de Bloomberg 
Global Aggregate Bond index. Het 
beleggingsuniversum van het 
Compartiment zal naar verwachting in 
beperkte mate overlappen met de 
componenten van de doelbenchmark. Het 
Compartiment zal echter waarschijnlijk 
bepaalde kenmerken van de 
doelbenchmark weerspiegelen (zoals 
kredietkwaliteit/duration, 
valutablootstelling/blootstelling aan 
specifieke emittenten). De 
Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis, en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 
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specifieke emittenten). De 
Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis, en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. 

 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. 

De benchmark(s) houdt/houden geen 
rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds. 

  Bijzondere risico-overweging 

Het Compartiment heeft milieu- en/of 
sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 
van de SFDR). Een Compartiment met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan 
een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal 
bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties 
verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door 
de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
beleggers van mening kunnen verschillen 
over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. 
Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

  Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds. 

De duurzaamheidsfactoren worden 
beoordeeld – op de 
staatsobligatiemarkten en voor de 
kredietspreidingsbeslissingen – in parallel 
met macro-economische factoren tijdens 
het hele top-down thematische 
beleggingsproces van de 
Beleggingsbeheerder. 

Bij het evalueren van 
duurzaamheidsfactoren van 
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overheidsemittenten gaat de 
Beleggingsbeheerder ervan uit dat 
landen met een stabiele en niet-corrupte 
regering waarschijnlijk meer bereid en in 
staat zijn hun schulden af te betalen, 
terwijl politieke overwegingen, inclusief 
de impact van sociale en 
governancefactoren, een invloed kunnen 
hebben op het inflatie- en valutaprofiel 
van een land, en dus ook een wezenlijke 
impact kunnen hebben op de reële 
waarde van de schuld. Er wordt ook 
rekening gehouden met milieueffecten, 
die van groter belang kunnen zijn op 
langere termijn. De benadering van de 
Beleggingsbeheerder omvat het gebruik 
van Schroders’ propriëtaire 
duurzaamheidstools om de landen te 
rangschikken door hun prestaties op het 
vlak van uiteenlopende 
duurzaamheidsgerelateerde indicatoren 
te meten. 

De kredietselectiebeslissingen worden 
gedelegeerd aan de gespecialiseerde 
kredietbeleggingsteams van de 
Beleggingsbeheerder, die ernaar streven 
enerzijds emittenten met goede of 
verbeterende duurzaamheidskenmerken, 
en anderzijds emittenten die een zware 
last leggen op het milieu en de 
maatschappij te vinden. Dat omvat: 

Het uitsluiten van emittenten die volgens 
de Beleggingsbeheerder wezenlijke 
schade toebrengen aan het milieu en 
ongerechtvaardigde maatschappelijke 
kosten inhouden; en 

– Het opnemen van emittenten die een 
stabiel en verbeterend 
duurzaamheidstraject vertonen en van 
emittenten die blijk geven van goede 
governance op basis van de 
methodologie voor 
duurzaamheidsevaluatie van de 
Beleggingsbeheerder. 

De belangrijkste bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor deze 
analyse zijn de propriëtaire tools en het 
onderzoek van de Beleggingsbeheerder, 
onderzoek van derde partijen, ngo-
rapporten en netwerken van experts. 
Voor bedrijfsemittenten voert de 
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Beleggingsbeheerder ook zijn eigen 
analyse uit van publiek beschikbare 
informatie zoals verstrekt door de 
bedrijven, inclusief de informatie in de 
duurzaamheidsverslagen en andere 
relevante documenten van de bedrijven. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

– 90% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in ontwikkelde 
landen; effecten met vaste of vlottende 
rente en geldmarktinstrumenten met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
ontwikkelde landen; en 

– 75% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in opkomende 
landen; aandelen uitgegeven door kleine 
en middelgrote bedrijven; effecten met 
vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Compartiment 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. In het kader van 
deze toetsing hebben kleine bedrijven 
een marktkapitalisatie van minder dan € 5 
miljard, middelgrote bedrijven een 
marktkapitalisatie tussen € 5 miljard en € 
10 miljard, en grote bedrijven een 
marktkapitalisatie van meer dan € 10 
miljard. 

Japanese 
Opportunities 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
periode van drie tot vijf jaar naar een 
vermogensgroei die hoger ligt dan die 
van de Tokyo Stock Exchange 1st Section 
index (TOPIX) (Net TR) na aftrek van 
vergoedingen, door te beleggen in 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft over een 
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aandelen en verwante effecten van 
Japanse bedrijven. 

aandelen en verwante effecten van 
Japanse bedrijven. 

 Beleggingsbeleid 

Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt ten minste twee derde van zijn 
vermogen in aandelen en aan aandelen 
verwante effecten van Japanse bedrijven. 

Het Compartiment streeft naar het 
identificeren van en beleggen in 
ondergewaardeerde aandelen via een 
raming van hun reële waarde op basis 
van de winstvooruitzichten op 
middellange tot lange termijn.  

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds.  
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totale duurzaamheidsscore dan de Tokyo 
Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net 
TR) index, op basis van de 
evaluatiecriteria van de 
Beleggingsbeheerder. Nadere informatie 
over het beleggingsproces dat wordt 
gebruikt om dit te verwezenlijken, is te 
vinden in het deel Kenmerken van het 
Fonds. 

Het Compartiment belegt niet direct in 
bepaalde activiteiten, sectoren of 
groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld ten opzichte 
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van zijn doelbenchmark, namelijk een 
beter rendement dan de Tokyo Stock 
Exchange 1st Section Index (TOPIX) (Net 
TR). Het beleggingsuniversum van het 
Compartiment zal naar verwachting 
direct of indirect in aanzienlijke mate 
overlappen met de bestanddelen van de 
vergelijkende benchmark. De 
Beleggingsbeheerder belegt op 
discretionaire basis, en er zijn geen 
beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
doelbenchmark. De Beleggingsbeheerder 
zal beleggen in bedrijven of sectoren die 
niet zijn opgenomen in de 
doelbenchmark om te profiteren van 
specifieke beleggingskansen. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
deze representatief is voor het type 
beleggingen waarin het Compartiment 
waarschijnlijk zal beleggen, en daarom is 
het een geschikt doel met betrekking tot 
het rendement dat het Compartiment 
tracht te bieden. 
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De benchmark(s) houdt/houden geen 
rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds. 

  Bijzondere risico-overweging 

Het Compartiment heeft milieu- en/of 
sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 
van de SFDR). Een Compartiment met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan 
een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal 
bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties 
verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door 
de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
beleggers van mening kunnen verschillen 
over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. 
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Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

  Duurzaamheidscriteria 

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds. Het beleggingsuniversum 
wordt geëvalueerd met behulp van 
diverse propriëtaire tools en externe 
ratingdiensten. 

De Beleggingsbeheerder voert een due 
diligence uit van alle potentiële 
participaties, inclusief ontmoetingen met 
het management, en evalueert het 
governance-, milieu- en maatschappelijk 
profiel van een bedrijf op basis van 
uiteenlopende factoren. Dit proces wordt 
ondersteund door een kwantitatieve 
analyse afkomstig van Schroders’ 
propriëtaire duurzaamheidstools, die een 
belangrijke basis vormen om te evalueren 
hoe de huidige en potentiële beleggingen 
van de portefeuille beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria van het Fonds. In 
sommige gevallen kunnen bedrijven die 
niet beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria toch in 
aanmerking komen voor belegging als uit 
de propriëtaire analyse en lopende 
contacten met het management volgens 
de Beleggingsbeheerder blijkt dat het 
bedrijf binnen een realistisch tijdsbestek 
wel zal beantwoorden aan de 
duurzaamheidscriteria. 

Om in aanmerking te komen voor 
belegging door het Fonds, wordt van de 
bedrijven verwacht dat zij blijk geven van 
toewijding aan hun stakeholders, zoals 
hun klanten, werknemers, leveranciers en 
toezichthouders. Het Compartiment 
selecteert bedrijven waarvan de 
activiteiten blijk geven van goede 
governance en die ernaar streven hun 
stakeholders billijk te behandelen. 

Nadere informatie over de 
duurzaamheidsbenadering van de 
Beleggingsbeheerder en zijn overleg met 
bedrijven is te vinden op de website 
onder www.schroders.com/en/lu/private-

http://www.schroders/
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investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat 
minstens: 

– 90% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in ontwikkelde 
landen; effecten met vaste of vlottende 
rente en geldmarktinstrumenten met een 
kredietrating van beleggingskwaliteit; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
ontwikkelde landen; en 

– 75% van de aandelen uitgegeven door 
grote bedrijven gevestigd in opkomende 
landen; aandelen uitgegeven door kleine 
en middelgrote bedrijven; effecten met 
vaste of vlottende rente en 
geldmarktinstrumenten met een 
hoogrentende kredietrating; en 
overheidsschuld uitgegeven door 
opkomende landen, 

in de portefeuille van het Compartiment 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria.  

In het kader van deze toetsing hebben 
kleine bedrijven een marktkapitalisatie 
van minder dan € 5 miljard, middelgrote 
bedrijven een marktkapitalisatie tussen € 
5 miljard en € 10 miljard, en grote 
bedrijven een marktkapitalisatie van meer 
dan € 10 miljard. 

Geëffectiseerd 
krediet 

Beleggingsdoelstelling 

Het Compartiment streeft naar 
vermogensgroei en inkomsten over een 
periode van drie tot vijf jaar conform de 
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index 
+2%, vóór aftrek van kosten*, door te 
beleggen in geëffectiseerde activa 
uitgegeven door entiteiten uit de hele 
wereld. 

*Zie voor het streefrendement na aftrek 
van kosten voor elke aandelencategorie 
de website van Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 
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Het Compartiment wordt actief beheerd 
en belegt minstens twee derde van zijn 
vermogen in geëffectiseerde beleggingen 
met vaste en vlottende rente, met 
inbegrip van onder andere door 
vermogen gedekte effecten (asset-backed 
securities, ABS), door woninghypotheek 
gedekte effecten (residential mortgage-
backed securities, RMBS) en door 
commerciële hypotheek gedekte effecten 
(commercial mortgage-backed securities, 
CMBS). Het Compartiment kan ook 
beleggen in zekergestelde leenobligaties 
(collateralised loan obligations, CLO). 

Het Compartiment kan tot 100% van zijn 
vermogen beleggen in ABS, MBS en CMBS 
waar ook ter wereld uitgegeven met een 
kredietrating van en onder 
beleggingskwaliteit (zoals toegekend 
door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating van een ander 
kredietratingbureau voor effecten met 
een rating en een impliciete rating van 
Schroders voor effecten zonder rating). 
De onderliggende activa van de door 
vermogen gedekte effecten kunnen 
creditcardvorderingen, persoonlijke 
leningen, autoleningen, 
transportfinanciering en leningen aan 
kleine bedrijven zijn. 

Het Compartiment kan tot 30% van zijn 
vermogen beleggen in effecten met een 
kredietrating die onder “investment 
grade” ligt (zoals toegekend door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige 
rating van een ander ratingbureau voor 
obligaties met een rating en impliciete 
Schroders-ratings voor obligaties zonder 
rating). 

Het Compartiment kan ook tot een derde 
van zijn vermogen direct of indirect 
beleggen in andere effecten (inclusief 
andere activaklassen), landen, regio's, 
sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, 
warrants en geldmarktbeleggingen, en 
kan contanten houden (behoudens de 
beperkingen vermeld in Bijlage I). 

Het Compartiment kan gebruikmaken van 
derivaten met het oog op de 
verwezenlijking van zijn 
beleggingsdoelstellingen, het verlagen 
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van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds.  

 

van het risico of een efficiënter beheer 
van het Fonds.  

De Beleggingsbeheerder beoordeelt de 
duurzaamheidskenmerken van potentiële 
beleggingen aan de hand van een 
propriëtaire tool. Het Compartiment 
belegt enkel in activa waarvan wordt 
geacht dat ze op basis van een 
ratingsysteem van de 
Beleggingsbeheerder een minimale 
drempel overschrijden.  

Het Compartiment belegt niet direct in 
bepaalde activiteiten, sectoren of 
groepen van emittenten boven de 
limieten vermeld onder 
“Duurzaamheidsinformatie” op de 
webpagina van het Fonds, te vinden 
onder www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 Benchmark 

De resultaten van het Compartiment 
moeten worden beoordeeld tegen zijn 
doelbenchmark, de ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill Index +2% en worden 
vergeleken met de ICE BofA Merrill Lynch 
US Floating Rate Asset Backed Securities 
index. De vergelijkende benchmark wordt 
alleen opgenomen voor 
rendementsvergelijkingsdoeleinden en 
bepaalt niet hoe de Beleggingsbeheerder 
de activa van het Compartiment belegt. 
Hoewel de beleggingen van het 
Compartiment naar verwachting 
doorgaans aanzienlijk zullen afwijken van 
de componenten van de vergelijkende 
benchmark, afhankelijk van de 
standpunten van de 
Beleggingsbeheerder, kunnen de 
beleggingen van het Compartiment ze 
wel overlappen. De Beleggingsbeheerder 
belegt op discretionaire basis, en er zijn 
geen beperkingen in de mate waarin de 
portefeuille en de resultaten van het 
Compartiment kunnen afwijken van de 
vergelijkende benchmark. De 
Beleggingsbeheerder zal beleggen in 
bedrijven of sectoren die niet zijn 
opgenomen in de vergelijkende 
benchmark. 
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http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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De doelbenchmark is geselecteerd omdat 
het Compartiment ernaar streeft een 
rendement te bieden dat gelijk is aan het 
rendement van die benchmark of dit 
overtreft, zoals vermeld in de 
beleggingsdoelstelling. De vergelijkende 
benchmark is geselecteerd omdat de 
Beleggingsbeheerder van mening is dat 
de benchmark een geschikte vergelijking 
biedt voor rendementsdoeleinden, gelet 
op de beleggingsdoelstelling en het 
beleggingsbeleid van het Fonds. 
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rekening met de ecologische en 
maatschappelijke kenmerken of de 
duurzaamheidsdoelstelling (naargelang 
het geval) van het Fonds. 

  Bijzondere risico-overweging 

Het Compartiment heeft milieu- en/of 
sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 
van de SFDR). Een Compartiment met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan 
een beperkte blootstelling hebben aan 
bepaalde bedrijven, industrietakken of 
sectoren en het Compartiment zal 
bepaalde beleggingskansen niet 
aangrijpen, of zal bepaalde participaties 
verkopen, als die niet stroken met de 
duurzaamheidscriteria geselecteerd door 
de Beleggingsbeheerder. Aangezien 
beleggers van mening kunnen verschillen 
over wat een duurzame belegging is, 
bestaat de mogelijkheid dat het 
Compartiment belegt in bedrijven die niet 
beantwoorden aan de overtuigingen en 
waarden van een bepaalde Belegger. 
Raadpleeg Bijlage II voor meer informatie 
over de duurzaamheidsrisico's. 

  Duurzaamheidscriteria  

De Beleggingsbeheerder past 
governance- en duurzaamheidscriteria 
toe bij het selecteren van beleggingen 
voor het Fonds. De strategie is erop 
gericht effecten te identificeren die blijk 
geven van goede of verbeterende 
duurzaamheidskenmerken.  

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar 
zekerheden, structuren of agenten die 
een zware last op het milieu en de 



Pagina 32 van 32 

maatschappij inhouden of geen 
acceptabel bestuur hebben, te vermijden, 
te bestraffen of uit te sluiten.  

Dat omvat: 

─ De uitsluiting van sectoren, activa 
of zekerheden die volgens de 
Beleggingsbeheerder een aanzienlijke 
niet-gecompenseerde last voor het milieu 
en een zware niet-gerechtvaardigde 
maatschappelijke last inhouden; en  

─ Het opnemen van effecten die op 
basis van de ratingmethodologie van de 
Beleggingsbeheerder een verbetering 
van de bestaande activa, de 
kredietvoorwaarden of het bestuur 
aantonen.  

Effecten worden gerangschikt op basis 
van ESG-factoren aan de hand van een 
scorekaart en krijgen punten toegekend 
op een schaal van 100 punten / 100 
procent. Deze scores worden vervolgens 
omgezet in een puntensysteem van 1 tot 
5 sterren, waarbij een score van 5 sterren 
als de hoogste wordt beschouwd.   
De Beleggingsbeheerder garandeert dat 
ten minste 80% van de activa in het 
compartiment een deel uitmaken van de 
top 3 van de Duurzaamheidscategorieën 
(3, 4 en 5 sterren) en zal 100% van zijn 
vermogen beleggen in activa met een 
categorie van 2 of meer sterren. 

De belangrijkste bronnen van de 
informatie die wordt gebruikt voor de 
analyse zijn de propriëtaire tools en het 
onderzoek van de Beleggingsbeheerder, 
enquêtes, ESG-vragenlijsten, publiek 
beschikbare informatie, 
effectiseringsdeponeringen, onderzoek 
van derde partijen. 

 


