
Model voor informatieverschaffing op website voor fondsen die vallen onder Artikel 9 

Artikel 10 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de 
financiëledienstensector (“SFDR”) – overeenkomstig Hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde 

Verordening 2022 / 1288 (“Level 2 RTS”) 

 

Duurzaamheidsgerelateerde informatie op de NB-website 

Overeenkomstig Artikel 10 van de SFDR en hoofdstuk IV, Deel 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 
verstrekt dit document informatie over de duurzame beleggingsdoelstellingen van het Neuberger Berman Sustainable 
Emerging Market Debt – Hard Currency Fund.  

De in deze informatieverschaffing gebruikte definities (tenzij hierin gedefinieerd) zijn zoals uiteengezet in de 
aanbiedingsdocumenten van de portefeuille. De in de samenvatting gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als op de rest van 
deze website. 

Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt – Hard Currency Fund (de "Portefeuille")  

Samenvatting  De Portefeuille wordt voor de toepassing van de SFDR gecategoriseerd als een financieel 
product in de zin van Artikel 9.  

De Portefeuille belegt in effecten van emittenten die bijdragen tot de verwezenlijking van 
zijn duurzame beleggingsdoelstellingen.  

Geen ernstige afbreuk 
doen aan de duurzame 
beleggingsdoelstelling  

De Subbeleggingsbeheerder zal de hieronder opgesomde indicatoren voor de 
belangrijkste ongunstige effecten in overweging nemen wanneer hij bepaalt of de 
duurzame beleggingen die de Portefeuille voornemens is te doen, geen ernstige afbreuk 
doen aan enige duurzame milieu- of sociale beleggingsdoelstelling. 

De Subbeleggingsbeheerder belegt niet in bedrijven waarvan is vastgesteld dat hun 
activiteiten in strijd zijn met de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties 
("UNGC-principes"), de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten ("UNGP's"), OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen 
("OECD-richtlijnen") en de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie ("ILO-
normen") vastgelegd in de Neuberger Berman Global Standards Policy. 

Duurzame 
beleggingsdoelstelling 
van het financiële 
product 

Milieudoelstelling:  

De Subbeleggingsbeheerder zal zich richten op beleggingen in emittenten die 
aantoonbaar meer vooruitgang boeken bij de aanpassing aan en beperking van de 
klimaatverandering, de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ("BKG") en 
energieneutraal worden. 

Sociale doelstelling:  

De Subbeleggingsbeheerder zal zich richten op beleggingen in emittenten die 
aantoonbaar meer vooruitgang boeken bij de verwezenlijking van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de VN (“SDG's”), met bijzondere aandacht voor 
volksgezondheid en onderwijs. 

Beleggingsstrategie: De Portefeuille streeft ernaar over een marktcyclus (doorgaans 3 jaar) beter te presteren 
dan de Benchmark vóór aftrek van vergoedingen, door hoofdzakelijk te beleggen in 
schuldbewijzen in harde valuta die zijn uitgegeven in landen met opkomende markten en 
die voldoen aan de criteria voor duurzaam beleggen. 

De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten 
van publieke of private emittenten in landen met opkomende markten, die luiden in harde 
valuta en beantwoorden aan de duurzaamheidsdoelstelling van de Portefeuille.  
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Beoordeling van goed bestuur: 

De governancefactoren die de Subbeleggingsbeheerder volgt voor bedrijfsemittenten en 
quasi-overheidsemittenten kunnen onder meer zijn: (i) ervaring met hoger management 
en sectorale expertise; (ii) ervaring met eigendom/raad van bestuur en afstemming van 
incentives; (iii) bedrijfsstrategie en balansstrategie; (iv) financiële en boekhoudkundige 
strategie en informatieverschaffing; en (v) staat van dienst op het gebied van 
regelgeving/wetgeving.  

De governancefactoren die de Subbeleggingsbeheerder in verband met landen met 
opkomende markten volgt, omvatten (i) de politieke sfeer in het betrokken land, (ii) de 
naleving van de rechtsstaat, (iii) corruptiebeheersing, politieke onzekerheid in verband 
met komende verkiezingen en (iv) een focus op de kwaliteit van het economisch bestuur, 
namelijk de rol van de overheid als effectieve regelgever en ondersteuning van de 
privésector door een verantwoord financieel, macro-economisch en internationaal 
handelsbeleid. 

Aandeel van de 
Beleggingen 

De Portefeuille verbindt zich ertoe ten minste 80% duurzame beleggingen aan te houden.  

De Portefeuille streeft ernaar maximaal 20% beleggingen aan te houden die niet 
duurzaam zijn. De Subbeleggingsbeheerder is van mening dat dergelijke beleggingen 
noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Portefeuille, bijvoorbeeld om te zorgen 
voor voldoende liquiditeit, afdekking en voldoende zekerheden. 

Monitoren van de 
duurzame 
beleggingsdoelstelling 

Het beleggingsteam houdt rekening met een reeks duurzaamheidsindicatoren om de 
verwezenlijking van de duurzame beleggingsdoelstellingen van de Portefeuille te meten, 
waaronder: 

(a) Rapporten en beoordelingen van onafhankelijke derden; en 

(b) NB ESG-uitsluitingsbeleidslijnen.  

Methodologieën voor 
duurzame 
beleggingsdoelstelling 

Het beleggingsteam zal de prestaties van bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren 
volgen en daarover rapporteren. Deze duurzaamheidsindicatoren zullen worden gebruikt 
om de verwezenlijking van elk van de door de portefeuille bevorderde doelstellingen voor 
duurzaam beleggen te meten en zullen worden opgenomen in het verplichte periodieke 
verslag van de Portefeuille.  

Gegevensbronnen en 
verwerking 

De input van ESG-gegevens is afkomstig van verschillende datasets, waaronder 
internationale financiële organisaties, externe verkopers, directe bekendmakingen van 
bedrijven, indirecte bekendmakingen van bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en 
gespecialiseerde aanbieders van ESG-onderzoek. 

De ESG-gegevens worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd door ons team voor 
gegevenskwaliteit en kritieke gegevenselementen worden nauwgezet gecontroleerd als 
onderdeel van de interne rapportage. 

Beperkingen van 
methodologieën en 
gegevens 

Beperkingen in zowel de methodologie als de gegevens worden onder deze hoofding in het 
hoofdgedeelte van de website uitgelegd. Neuberger Berman is ervan overtuigd dat dergelijke 
beperkingen geen invloed hebben op het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling, 
zoals verder onder deze hoofding in het hoofdgedeelte van de website wordt uitgelegd. 

Due Diligence Alvorens beleggingen te doen, zal NB redelijke en passende due diligence uitvoeren op 
basis van de feiten en omstandigheden die voor elke belegging van toepassing zijn. 

Engagementsbeleidslijnen Engagement is een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces van de Portefeuille.  

Behalen van de 
duurzame doelstelling 

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de duurzame beleggingsdoelstelling van 
de portefeuille te bereiken. 
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