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Introductie
Beleggingsinstellingen zijn volgens de Transparantieverordening (ook wel Sustainable Finance Disclosure Regulation of SFDR
genoemd) verplicht om beleggers te informeren over de manier waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met
ESG-factoren (Ecologisch, Sociaal, Governance/bestuur). Dat houdt in dat beleggers op de hoogte gesteld moeten worden
van de manier waarop die ESG-factoren zijn geïntegreerd in het risicobeheer, de beleggingsbeslissingen en in hoeverre de
beleggingen duurzame beleggingsdoelstellingen nastreven.
Brand New Day Vermogensopbouw N.V. is een beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen en daarmee verplicht om
transparant te zijn over enkele artikelen die in de Transparantieverordening naar voren komen. In dit document lichten we per
artikel toe hoe wij aan die artikelen voldoen.

Artikelsgewijze toelichting van de transparantieverordening
Artikel 3 Transparantie van gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s
Gebeurtenissen op ecologisch of sociaal gebied of op gebied van governance kunnen van (negatieve) invloed zijn op de
waarde van beleggingen. Dat noemen we duurzaamheidsrisico’s. Brand New Day Vermogensopbouw N.V. ziet dat deze
duurzaamheidsrisico’s onderdeel zijn van de bekende risicofactoren die bij beleggen horen, zoals krediet-, liquiditeits-,
operationeel, strategisch en reputatierisico. Er wordt daarom niet bewust rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s.
Artikel 4 Transparantie van ongunstige effecten op de duurzaamheid op entiteitsniveau
Het belangrijkste beleggingsbeginsel van Brand New Day is een optimale balans tussen rendement en risico. Omdat dat
beginsel vooropstaat, nemen wij andere factoren die niet in lijn zijn met dat beginsel niet in aanmerking. Hieronder vallen
dus ook de eventuele ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Brand New Day
Vermogensopbouw N.V. houdt daarom geen rekening met de impact van beleggingen op duurzaamheidsfactoren.
Artikel 5 Transparantie van het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s
Aangezien wij niet bewust rekening houden met duurzaamheidsrisico’s bij beleggingsbeslissingen en onszelf geen doelen
stellen op ESG vlak, houden wij ook geen rekening met de integratie van duurzaamheidsrisico’s in ons beloningsbeleid.
Concreet betekent dit dat wij bij het beleid ten opzichte van variabele loonbestanddelen (zoals bonussen, winstuitkeringen
en variabele eindejaarsuitkeringen) geen doelstellingen op het gebied van het beheersen van duurzaamheidsrisico’s hebben
opgenomen. Indien u geïnteresseerd bent in ons beloningsbeleid kunt u deze vinden in het documentencentrum op onze
website.
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Artikel 6 Transparantie van de integratie van duurzaamheidsrisico’s
Brand New Day Vermogensopbouw N.V. heeft duurzaamheidsrisico’s opgenomen in het beleggingsbeleid. Zoals onder artikel
3 te lezen is, ziet Brand New Day duurzaamheidsrisico’s als een onderdeel van de andere risicofactoren die bij beleggen
horen. Wij zijn namelijk van mening dat de markt dermate efficiënt is dat ook duurzaamheidsrisico’s worden weerspiegeld in
de marktprijzen van beleggingen. Daarnaast is diversificatie één van de pijlers van ons beleggingsbeleid. Door binnen elke
beleggingscategorie de beleggingen zoveel mogelijk te spreiden over verschillende bedrijven, sectoren, regio’s of segmenten
zullen duurzaamheidsrisico’s een beperkt effect hebben op één van de beleggingen binnen de beleggingscategorie. Let wel:
we beperken daarmee de risico’s van beleggen, maar kunnen ze niet vermijden. Wie belegt, kan zijn inleg verliezen. Wilt u
meer informatie over de specifieke risico’s van onze fondsen? Dan kunt het prospectus van onze subfondsen doornemen.
U vindt de actuele prospectussen in het documentencentrum op onze website. Een andere kernvereiste van de SFDR is de
classificatie van financiële producten in een van de volgende categorieën:
»

Artikel 6 – Niet op ESG gerichte financiële producten

»

Artikel 8 – Financiële producten die kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij stimuleren

»

Artikel 9 – Financiële producten die duurzaam beleggen als doel hebben

Brand New Day heeft onderstaande fondsen geclassificeerd als zijnde artikel 8-producten;

Fondsen

ISIN

BND Duurzaam Wereld Indexfonds-C

NL0012706162

BND Small Cap Wereld Indexfonds-B

NL0013546955

BND Small Cap Wereld Indexfonds-C*

NL0012706188

BND Emerging Markets Indexfonds-B

NL0014040164

BND Emerging Markets Indexfonds-C*

NL0012706170

BND Europa Indexfonds

NL0012706246

BND Euro Investment Grade Obligatie Indexfonds

NL0012706220

BND Duurzaam Vastgoed Wereld Indexfonds-C*

NL0014040180

*Niet beschikbaar voor Beleggingsrekening Brand New Day Bank
In het prospectus vindt u informatie over de manier waarop deze fondsen aan de ESG-criteria voldoen.

