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Schroder ISF* Global Climate Change Equity is een wereldwijd 
aandelenfonds dat actief wordt beheerd, waarbij overal ter 
wereld kansen worden aangegrepen om in bedrijven te beleggen 
waarvan wij denken dat deze de vruchten gaan plukken van de 
inspanningen op weg naar een koolstofarme economie.

Waarom beleggen in dit fonds?
De opwarming van de aarde zal voor de economie en voor bedrijven verstrekkende en 
ingrijpende gevolgen hebben. Bedrijven die vroegtijdig de bedreigingen erkennen en de 
uitdagingen oppakken, of die mede de oplossing van de aan klimaatverandering gerelateerde 
problemen vormen, zullen volgens ons uiteindelijk beter presteren dan de bredere markt.

Belangrijkste kenmerken
Wij zijn hier al een lange tijd mee bezig

Schroder ISF Global Climate Change Equity 
was een van de eerste in zijn soort en doet 
sinds 2007 goede zaken.

Verder kijken dan onze neus lang is

Klimaatverandering gaat gevolgen hebben 
voor ieder bedrijf en daarom beperken wij 
ons niet tot bepaalde sectoren. Hierdoor 
kunnen wij een gediversifieerde portefeuille 
opbouwen van bedrijven die allemaal 
verband houden met klimaatverandering. 
Wij beleggen echter nooit in bedrijven die 
reserves van fossiele brandstoffen bezitten.

Diepgravend onderzoek

Wij analyseren hoe klimaatverandering 
de opbrengsten, exploitatiekosten en 
waarderingen beïnvloedt en wat de gevolgen 
zijn voor de volledige waardeketen. Hiermee 
krijgen wij een volledig beeld van hoe 
bedrijven zich gaan aanpassen en uiteindelijk 
ook van hun potentieel rendement.

Een team klimaatveranderingsspecialisten

Ons team heeft beleggingservaring in 
sectoren zoals technologie, energie, 
nutsvoorzieningen, grondstoffen 
en automobiel: juist de sectoren die 
hoogstwaarschijnlijk door klimaatverandering 
worden geraakt.

Onze duurzaamheidsexperts begrijpen de 
wetenschap achter klimaatverandering 
en hoe dit zich  verhoudt tot economische 
trends. Bovendien verstrekken onze 
datawetenschappers ons unieke inzichten die 
anderen mogelijk niet opmerken.

Wij beleggen in 
geen enkel bedrijf 
dat aanzienlijke 
opbrengsten haalt uit 
fossiele brandstoffen, 
zoals kolen, gas of olie.

*Schroder International Selection Fund wordt in dit document aangeduid als Schroder ISF.

Strategische 
competenties

Alpha Equity
Mikken op een hoger 
aandelenrendement door 
actief beheer

Duurzaamheid
Duurzaam beleggen voor 
langetermijnwaarde in een 
snel veranderende wereld

Accreditatie

Bron: Schroders, april 2019. Zie disclaimer voor 
toelichtingen of ga naar  
www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation



Meer informatie over de in  
Luxemburg gedomicilieerde  
fondsen van Schroders vindt u op:

schroders.nl

Beleggingsproces
Een universum creëren

Ons beleggingsuniversum bestaat uit 
bedrijven die volgens ons op de lange termijn 
positief zullen worden beïnvloed door de 
inspanningen om klimaatverandering te 
beperken en om de gevolgen ervan voor te 
bereiden.

Hierin staan vijf hoofdthema’s centraal: 
schone energie, duurzaam transport, 
milieuvriendelijke hulpbronnen, koplopers 
van de koolstofarme economie en energie-
efficiëntie.

Aandelen selecteren

Het team Mondiale klimaatverandering 
werkt samen met het algemene 
aandelenonderzoeksteam van 
Schroders en hanteert een bottom-
uponderzoeksbenadering voor het selecteren 
van aandelen.

Wij maken ook gebruik van het ESG-
onderzoek van ons Duurzaamheidsteam en 
van de datawetenschap van onze unit Data-
inzichten.

Een portefeuille opbouwen

De portefeuille is samengesteld uit 
40-70 aandelen met een weging op 
basis van onze naar risico gewogen 
rendementsverwachtingen. 

Aandelen met een hoger relatief 
groeipotentieel, een lager fundamenteel 
risicoprofiel en een hogere liquiditeit krijgen 
een grotere actieve weging in de portefeuille.

Niet-aflatend rentmeesterschap

Wij gaan actief de dialoog aan met de 
bedrijven in onze portefeuille en moedigen 
transparante bekendmakingen en ESG-
verbeteringen aan. 

Wij beoordelen de stemmingsvraagstukken 
van onze beleggingen en stemmen 
overeenkomstig onze fiduciaire 
verantwoordelijkheden tegenover onze 
klanten. Wij stemmen voor alle resoluties, 
tenzij wij hierin zijn beperkt.

Ons unieke proces

Bron: Schroders.
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Belangrijkste informatie

ISIN-code LU0302445910

Bloomberg-code SCGLLAA:LX

Introductiedatum fonds 29 juni 2007

Basisvaluta van het fonds USD
Alle gegevens in de bovenstaande tabel hebben betrekking 
op Accumulatieaandelen van categorie A. Informatie over 
andere aandelenklassen kunt u vinden in het prospectus.

Onderscheidingen voor 
Schroders

Bron: Fitch Ratings, per 6 augustus 2019.



Risico-overwegingen 
Liquiditeitsrisico: In moeilijke marktomstandigheden 
kan het fonds een aandeel mogelijk niet verkopen voor 
de volledige waarde of helemaal niet. Dit kan invloed 
hebben op het resultaat en kan ertoe leiden dat het 
fonds terugkoop van zijn aandelen opschort of uitstelt. 
Operationeel risico: Operationele processen, waaronder 
processen die verband houden met de veiligheid van 
activa, kunnen mislukken. Dit kan leiden tot verliezen 
voor het fonds. 
Valutarisico: Het fonds kan waarde verliezen als gevolg 
van schommelingen in buitenlandse wisselkoersen.
Derivatenrisico – efficiënt portefeuillebeheer en 
beleggingsdoeleinden: Derivaten kunnen worden 
gebruikt om de portefeuille efficiënt te beheren. Een 
derivaat kan anders presteren dan verwacht, kan een 
groter verlies dan de prijs van het derivaat veroorzaken 
en tot verliezen voor het fonds leiden. Het fonds kan 
ook substantieel beleggen in derivaten, waaronder het 
gebruik van short-selling- en hefboomtechnieken met 
als doel rendement te realiseren. Wanneer de waarde 
van een activum verandert, kan de waarde van een 
derivaat op basis van dat activum veel meer veranderen. 
Dit kan leiden tot grotere verliezen dan beleggen in het 
onderliggende activum. 
Risico van opkomende markten en grensmarkten: 
Opkomende markten en met name grensmarkten 
zijn doorgaans onderworpen aan een groter politiek, 
juridisch, operationeel tegenpartij- en liquiditeitsrisico 
dan ontwikkelde markten.
Tegenpartijrisico: het fonds heeft contractuele 
overeenkomsten met tegenpartijen. Als een tegenpartij 
niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, is het 
mogelijk dat de som die deze verschuldigd is aan het 
fonds, gedeeltelijk of volledig verloren gaat. 
Prestatierisico: Beleggingsdoelstellingen geven het 
beoogde resultaat aan, maar er is geen garantie dat een 
dergelijk resultaat zal worden bereikt. Afhankelijk van 
de marktomstandigheden en de macro-economische 
omgeving kunnen de beleggingsdoelstellingen 
moeilijker te bereiken zijn. 
IBOR: De transitie van de financiële markten van het 
gebruik van IBOR’s (interbank offered rates) naar 
alternatieve referentietarieven kan gevolgen hebben 
voor de waardering van bepaalde deelnemingen en de 
liquiditeit in bepaalde instrumenten verstoren. Dit kan 
van invloed zijn op de beleggingsresultaten van het 
fonds.

Belangrijke informatie
Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) 
is een icbe als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 
financieel toezicht (“Wft”), en is geregistreerd in het door 
de Autoriteit Financiële Markten aangehouden register. 
Raadpleeg het volledige prospectus en de essentiële 
beleggersinformatie indien u meer informatie wenst 
alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van 
de belegger en de juridische relatie met Schroder ISF 
worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het 
volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie 
en de jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen 
kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle 
distributeurs of via www.schroders.nl. De opvattingen 
en meningen in dit document zijn die van Schroders 
en kunnen veranderen. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde 
inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en 
het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Schroders 
is een data controller met betrekking tot uw 
persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt 
raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, 
vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw 
persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang 
hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag 
verkrijgbaar. Vrijgegeven voor publicatie door Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer 
B 37.799. 
Schroders Accreditatie voor duurzaamheid: Onze 
Accreditatie voor duurzaamheid helpt beleggers om 
te onderscheiden hoe ESG-factoren in aanmerking 
genomen worden binnen onze producten. Het fonds 
kreeg een Accreditatie voor zijn geïntegreerde aanpak. 
ESG-factoren zitten vervat in het beleggingsproces en 
zijn duidelijk aantoonbaar. Er is een sterk engagement 
door het bedrijf voor rentmeesterschap en naleving 
van de regels. Het fonds kreeg een Accreditatie voor 
duurzaamheid. Duurzaamheid is een hoeksteen 
van het beleggingsproces. Het fonds streeft ernaar 
controversiële bedrijfspraktijken te vermijden. Het fonds 
kreeg een Accreditatie voor zijn screeningproces. Het 
fonds legt nog andere en bijkomende beperkingen op 
dan het weren van aandelen/activa van clusterwapens 
en anti-persoonsmijnen. Meer informatie over 
Schroders Accreditatie voor duurzaamheid kunt u 
vinden op www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation. 
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