Duurzaamheidsbeleid Argenta-Fund
Overheidsobligaties
Inleiding
Lang voor het een modewoord werd, was de term ‘duurzaamheid’ al organisch verbonden met de werking van
Argenta. Argenta is er al jaren van overtuigd dat duurzaamheid - of zorg voor mens, milieu en maatschappij resulteert in stabiele en betere bedrijfsresultaten, gelukkige werknemers, en een gezonde ontwikkeling.
Het algemeen duurzaamheidsbeleid wordt toegepast in alle Argenta-fondsen. Argenta Asset Management wil geen
ondersteuning bieden aan bedrijven die hun verdienmodel of bedrijfsmodel baseren op niet-duurzame activiteiten, of
aan bedrijven die in opspraak komen voor ernstige inbreuken tegen ethische normen.
Argenta biedt zijn klanten ook de mogelijkheid om te investeren in een duurzaam overheidsobligatiefonds: ArgentaFund Overheidsobligaties - R. Hiervoor worden de landen door Vigeo Eiris1 geanalyseerd op basis van
internationale standaarden en conventies.

Duurzame overheidsobligaties
De investeringen in overheidsobligaties worden gedaan aan de hand van de Sovereign Sustainability Rating,
berekend door Vigeo Eiris1. De analyse van overheden is gebaseerd op dezelfde internationale normen en
standaarden als die van bedrijven. Alleen landen met een Sovereign Sustainability Rating boven de 70 komen in
aanmerking voor de selectie van overheidsobligaties.
De analyse is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen:
- Milieubescherming: windenergie, duurzaam transport, afvalverwerking en recyclage, ...
- Rechtstaat en bestuur: preventie van corruptie, betrokkenheid bij oorlogen of ernstige crisissen, bevordering
van een goed rechtssysteem, bevordering van democratie, ...
- Sociale zekerheid en solidariteit: verstrekking van ontwikkelingshulp, toezegging om de rechten van het kind
te respecteren en te bevorderen, toezegging om discriminatie van vluchtelingen te voorkomen, ...
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de beleggingspolitiek.

Towards het sustainability label
Voor dit fonds kreeg Argenta Asset Management een nieuw duurzaamheidslabel, het label 'Towards Sustainability'
van Febelfin. Dit label wordt toegekend voor één jaar en moet ieder jaar hernieuwd worden. Meer informatie over het
label vind je op https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

De toekenning van het ESG²-duurzaamheidslabel betekent niet dat het product beantwoordt aan de eigen
doelstellingen rond duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese
regels. Meer informatie over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

1 Als rating- en onderzoeksbureau evalueert Vigeo Eiris de integratie van sociale, milieu- en governancefactoren in de strategieën, activiteiten en het beheer van organisaties met de nadruk op het bevorderen van economische prestaties, verantwoord investeren en duurzame waarde creatie.
2 ESG: staat voor environmental, social, governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie,
gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur
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Bijlagen
Overzicht van de criteria en domeinen gebruikt bij het berekenen van de Sovereign Sustainability Rating:
Environmental Responsibility
ENV1: Participation in International environmental conventions
ENV1.1: Commitment to mitigate climate change
ENV1.2: Commitment to protect biodiversity
ENV1.3: Commitment to protect water resources
ENV1.4: Commitment to sound management of land
ENV1.5: Commitment to mitigate air pollution
ENV2: Mitigation of and Adaptation to Climate change
ENV2.1: Reduction of GHG emissions
ENV2.2: Production and consumption of renewable energy
ENV2.3: Reduction of dependence on fossil-based energy
ENV2.4: Promotion of energy efficiency
ENV2.5: Adaptation to climate change
ENV3: Reduction of air emissions
ENV3.1: Reduction of air emissions
ENV4: Protection of water resources
ENV4.1: Responsible water consumption
ENV4.2: Preservation of water resources
ENV5: Protection of biodiversity
ENV5.1: Protection of threatened species
ENV5.2: Protection of sensitive areas
ENV6: Transition to green growth
ENV6.1: Reduction of waste
ENV6.2: Development of sustainable agriculture
ENV6.3: Promotion of green tax and government R&D budget
Social Responsibility
SOC1: Promotion of social protection
SOC1.1: Reduction of poverty and inequalities
SOC1.2: Unemployment rates and benefits
SOC1.3: Promotion of workers rights
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SOC2: Promotion of education
SOC2.1: Education expenditure
SOC2.2: Primary school education
SOC2.3: Secondary school education
SOC3: Promotion of public health
SOC3.1: Development of a public health policy
SOC3.2: Reduction of maternal and children mortality
SOC3.3: Promotion of healthy lives
SOC3.4: Reduction of malnutrition
SOC3.6: Reduction of infectious diseases
SOC4: Infrastructure management
SOC4.1: Access to health infrastructure
SOC4.2: Access to ICT infrastructure
SOC4.3: Access to decent living conditions
SOC5: Promotion of gender equality
SOC5.1: Promotion of gender equality
SOC6: Participation in international solidarity
SOC6.1: Provision of development aid
SOC7: Level of population's safety and security
SOC7.1: Prevention of crime
SOC7.2: Prevention of accident
Governance Responsibility
GOV1: Participation in international Human Rights conventions
GOV1.1: Commitment to respect/promote fundamental Human Rights
GOV1.2: Commitment to respect/promote children's rights
GOV1.3: Commitment to prevent corruption and organized crime
GOV1.4: Commitment to prohibit and prevent proliferation of weapons
GOV2: Participation in international conventions on prevention of discrimination
GOV2.1: Commitment to prevent gender-based discrimination
GOV2.2: Commitment to prevent disability-based discrimination
GOV2.3: Commitment to prevent sexual orientation discrimination
GOV2.4: Commitment to prevent discrimination of migrants/refugees
GOV2.5: Commitment to prevent racial discrimination
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GOV3: Participation in international conventions on labour rights
GOV3.1: Participation in ILO's Fundamental Conventions
GOV3.2: Participation in ILO's Workers representatives Convention
GOV3.3: Participation in ILO's Conventions on Working Conditions
GOV4: Promotion of democracy and stability
GOV4.1: Promotion of democratic institutions
GOV4.2: Promotion of economic stability
GOV4.3: Mitigation of corruption
GOV4.4: Promotion of a sound justice system
GOV4.5: Protection of freedom of speech
GOV4.6: Promotion of sound tax practices
GOV4.7: Promotion of world peace

