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Geachte aandeelhouder, 

Schroder GAIA (de “Vennootschap”) – Schroder GAIA Cat Bond (het “Fonds”) 

Wij informeren u dat de naam en het beleggingsbeleid van het Fonds zullen worden gewijzigd met ingang 
van 28 februari 2022 (de “Ingangsdatum”).  

Vanaf de Ingangsdatum zal het Fonds bindende milieu- en/of sociale kenmerk(en) opnemen, in de zin van 
artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 
betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de “SFDR”).  

Reden 

Wij denken dat de integratie van duurzaamheidsfactoren in de strategie van het Fonds strookt met de 
toenemende wens van de beleggers om hun geld te plaatsen in beleggingen die duidelijk blijk geven van 
duurzaamheidskenmerken. 

Wijzigingen 

Vanaf de Ingangsdatum zal de informatie over het Fonds in het prospectus van de Vennootschap als volgt 
worden gewijzigd: 

- Aan het beleggingsbeleid van het Fonds wordt informatie toegevoegd over de milieu- en/of 
sociale kenmerken, en aan de beleggingsdoelstelling van het Fonds wordt toegevoegd dat de 
portefeuille voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder; 

- Aan het deel "Kenmerken van het fonds" van het prospectus wordt een nieuw deel over 
"Duurzaamheidscriteria" toegevoegd. Hierin wordt uiteengezet hoe het fonds zijn milieu- en/of 
sociale kenmerken tracht te verwezenlijken;  

- Nieuwe informatie over duurzaamheidsrisico's worden toegevoegd aan de specifieke risico-
overwegingen van het Fonds; en 

- Een aanvullende toelichting wordt toegevoegd aan het deel over de benchmarks van het Fonds. 

Bijlage 1 bevat alle bijzonderheden over de aangebrachte wijzigingen. 

Er zijn geen andere wijzigingen in de beleggingsstijl, beleggingsfilosofie of beleggingsstrategie van de 
Fondsen, of in de werking van en/of wijze waarop de Fondsen na deze wijzigingen worden beheerd. 

Alle andere belangrijke kenmerken van het Fonds, waaronder het risico- en rendementsprofiel en de 
kosten, blijven ongewijzigd. De ISIN-code van de Aandelenklasse waarop de wijziging betrekking heeft, 
vindt u in de Bijlage 2 bij deze brief. 
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Uw aandelen aflossen of omzetten naar een ander fonds van Schroders 

Wij hopen alvast dat u ervoor zult kiezen uw belegging in het Fonds na deze wijzigingen te behouden, maar 
als u dat wenst, kunt u uw participatie in het Fonds aflossen of omzetten naar een ander subfonds van de 
Vennootschap voor de wijzigingen van kracht worden, tot en met het afsluitingstijdstip voor de handel op 17 
februari 2022. Zorg ervoor dat uw aflossings- of omzettingsinstructies HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (“HSBC”)bereiken vóór deze deadline.  HSBC zal uw aflossings- of omzettingsorders uitvoeren in 
overeenstemming met de bepalingen van het prospectus van de Vennootschap en zonder kosten, al kunnen 
in bepaalde landen lokale betaalagenten, correspondentbanken of vergelijkbare tussenpersonen 
transactievergoedingen in rekening brengen. Lokale agenten kunnen ook een lokaal afsluitingstijdstip voor 
de handel toepassen dat eerder valt dan het hierboven vermelde algemene tijdstip. Controleer dit dan ook 
bij hen om er zeker van te zijn dat uw orders HSBC bereiken vóór het hierboven vermelde afsluitingstijdstip. 

We raden aandeelhouders aan het document met essentiële beleggersinformatie (Essentiële 
beleggersinformatie) voor de desbetreffende aandelenklasse en het Prospectus van het Fonds te lezen, die 
beschikbaar zijn op www.schroders.lu. 

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de producten van Schroders, kunt u terecht bij 
www.schroders.com of contact opnemen met uw lokale agentschap van Schroders, uw gebruikelijke 
professionele adviseur of Schroder Investment Management (Europe) S.A. op (+352) 341 342 202. 

Met vriendelijke groet, 

 
De Raad van Bestuur 
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Bijlage 1 

De nieuwe tekst is onderstreept 

Huidige Fondsinformatie Herziene Fondsinformatie 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Fonds streeft naar een positief rendement, na 
aftrek van kosten, over een periode van drie jaar. 

Beleggingsbeleid: 

Het Fonds wordt actief beheerd en zal wereldwijd 
beleggen in een gediversifieerde portefeuille die 
een blootstelling verschaft aan verzekeringsrisico's. 
Het betreft onder meer aan verzekeringen 
gekoppelde effecten en financiële derivaten die zijn 
blootgesteld aan risico's van rampen en die zijn 
uitgedrukt in verschillende valuta's. Het Fonds kan 
contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten 
houden. Het Fonds belegt niet in instrumenten die 
zijn gekoppeld aan 'life settlements' (transacties 
waarbij lopende levensverzekeringspolissen 
worden verkocht). 

Het Fonds kan zowel voor afdekkingsdoeleinden als 
voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van 
financiële derivaten. Het betreft onder meer 
onderhands en/of op de beurs verhandelde opties, 
futures, swaps (met inbegrip van total return 
swaps) en/of een combinatie hiervan. Wanneer het 
Fonds gebruik maakt van Total return swaps, 
bestaat de onderliggende waarde uit instrumenten 
waarin het Fonds kan beleggen overeenkomstig 
zijn Beleggingsdoelstelling en -beleid. Specifiek 
kunnen total return swaps worden gebruikt om 
long- en shortblootstelling aan effecten met vaste 
of vlottende rente, aandelen en verwante effecten, 
indices en derivaten te verwerven of om de 
blootstelling daaraan af te dekken. De bruto 
blootstelling van de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 10% en zal naar verwachting binnen 
een vork van 0% tot 3% van de Intrinsieke waarde 
blijven. In bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen. 

Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn vermogen 
beleggen in open-ended beleggingsfondsen. 

Het Fonds kan een beperkte capaciteit hebben en 
het is dan ook mogelijk dat het Fonds of sommige 
van zijn Aandelenklassen gesloten zijn voor nieuwe 
inschrijvingen of omzettingen, zoals beschreven in 
paragraaf 2.3. 

Beleggingsdoelstelling: 

Het Fonds streeft naar een positief rendement na 
aftrek van vergoedingen over een periode van drie 
jaar door te beleggen in een gediversifieerde 
portefeuille die blootstelling biedt aan 
verzekeringsrisico's die voldoen aan de 
duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. 

Beleggingsbeleid: 

Het Fonds wordt actief beheerd en zal wereldwijd 
beleggen in een gediversifieerde portefeuille die een 
blootstelling verschaft aan verzekeringsrisico's. Het 
betreft onder meer aan verzekeringen gekoppelde 
effecten en financiële derivaten die zijn blootgesteld 
aan risico's van rampen en die zijn uitgedrukt in 
verschillende valuta's.  

Het Fonds belegt in: 

- ten minste 80% van haar activa in 
beleggingen die verband houden met 
natuurrampen en/of levensrisico's; 

- ten minste 50% van haar activa in 
beleggingen die verband houden met 
meteorologische risico's;  

- ten minste 5% van haar activa in beleggingen 
die een oplossing trachten te bieden voor het 
ontbreken van betaalbare 
verzekeringsdekking tegen natuurrampen. 

Raadpleeg het deel Kenmerken van het Fonds voor 
nadere gegevens.  

Het Fonds handhaaft een positieve absolute 
duurzaamheidsscore, op basis van het 
evaluatiesysteem 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 Fonds 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. 

Het Fonds belegt in bedrijven met goede 
governancepraktijken, zoals bepaald aan de hand 
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Benchmark: 

De resultaten van het Fonds moeten worden 
beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk een positief rendement over een periode 
van drie jaar. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat het 
Fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat 
gelijk is aan het rendement van die benchmark, 
zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De 
beleggingsbeheerder belegt op discretionaire wijze 
en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die 
overeenstemmen met de samenstelling van een 
benchmark. Het Fonds zal naar verwachting het 
rendement van enige benchmark niet volgen. 

van de evaluatiecriteria van de Beleggingsbeheerder 
(raadpleeg het deel Kenmerken van het Fonds voor 
nadere gegevens). 

Daarnaast kan de Beleggingsbeheerder emittenten 
of transactiesponsors die door het Fonds worden 
aangehouden, aanspreken op geconstateerde 
zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. 
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. 

Het Fonds kan contanten, deposito's en 
geldmarktinstrumenten houden. Het Fonds kan, in 
bepaalde omstandigheden en op tijdelijke basis, tot 
100% van zijn activa in contanten aanhouden. In 
dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat het 
Fonds niet aan de hierboven vermelde 
minimumbeleggingslimieten kan voldoen. Het Fonds 
belegt niet in instrumenten die zijn gekoppeld aan 
'life settlements' (transacties waarbij lopende 
levensverzekeringspolissen worden verkocht). 

Het Fonds kan zowel voor afdekkingsdoeleinden als 
voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van 
financiële derivaten. Het betreft onder meer 
onderhands en/of op de beurs verhandelde opties, 
futures, swaps (met inbegrip van total return swaps) 
en/of een combinatie hiervan. Wanneer het Fonds 
gebruik maakt van Total return swaps, bestaat de 
onderliggende waarde uit instrumenten waarin het 
Fonds kan beleggen overeenkomstig zijn 
Beleggingsdoelstelling en -beleid. Specifiek kunnen 
total return swaps worden gebruikt om long- en 
shortblootstelling aan effecten met vaste of 
vlottende rente, aandelen en verwante effecten, 
indices en derivaten te verwerven of om de 
blootstelling daaraan af te dekken. De bruto 
blootstelling van de total return swaps zal niet meer 
bedragen dan 10% en zal naar verwachting binnen 
een vork van 0% tot 3% van de Intrinsieke waarde 
blijven. In bepaalde omstandigheden kan dit 
percentage hoger liggen.  

Het Fonds zal niet meer dan 10% van zijn vermogen 
beleggen in open-ended beleggingsfondsen.  

Het Fonds kan een beperkte capaciteit hebben en het 
is dan ook mogelijk dat het Fonds of sommige van 
zijn Aandelenklassen gesloten zijn voor nieuwe 
inschrijvingen of omzettingen, zoals beschreven in 
paragraaf 2.3. 
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Benchmark: 

De resultaten van het Fonds moeten worden 
beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, 
namelijk een positief rendement over een periode 
van drie jaar. 

De doelbenchmark is geselecteerd omdat het Fonds 
ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is 
aan het rendement van die benchmark, zoals 
vermeld in de beleggingsdoelstelling. De 
beleggingsbeheerder belegt op discretionaire wijze 
en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die 
overeenstemmen met de samenstelling van een 
benchmark. Het Fonds zal naar verwachting het 
rendement van enige benchmark niet volgen. 

Kenmerken van het Fonds: 

Duurzaamheidscriteria 

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

Het beleggingsbeslissingsproces is gebaseerd op een 
kader dat werd ontwikkeld om de specifieke 
kenmerken van de activaklasse in de context van 
duurzaamheid te weerspiegelen. De 
Beleggingsbeheerder beoordeelt beleggingen door 
informatie te verzamelen uit 
aanbiedingsdocumenten en/of materiaal voor 
indiening verschaft door makelaars en door 
rechtstreeks contact op te nemen met 
transactiesponsors aan de hand van een vragenlijst, 
om de geschiktheid van een belegging met 
betrekking tot de duurzaamheidscriteria van het 
Fonds kwalitatief te beoordelen. De 
transactiesponsor is de rechtspersoon die 
bescherming koopt voor een deel van de risico's 
waaraan hij is blootgesteld in de vorm van aan 
verzekeringen gekoppelde effecten en financiële 
derivaten, die worden uitgegeven via een fronting- of 
transformerende structuur zoals een special purpose 
vehicle (de emittent).  

De risico's waaraan het fonds blootgesteld wil 
worden, houden voornamelijk verband met de 
(her)verzekering van natuurrampen en/of 
levensrisico's. Natuurrampen zijn onverwachte 
gebeurtenissen veroorzaakt door de natuur met een 
geologische, hydrologische of meteorologische 
oorsprong. Geologische risico's houden verband 
met, maar zijn niet beperkt tot aardbevingen of 
vulkaanuitbarstingen. Hydrologische risico's houden 
verband met overstromingen of tsunami's, maar zijn 
daartoe niet beperkt. Meteorologische risico's 
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houden verband met, maar zijn niet beperkt tot 
tropische cyclonen, winterstormen, zware 
convectieve stormen of droogteperioden. 
Levensrisico's houden verband met, maar zijn niet 
beperkt tot pandemie of extreme mortaliteit.  

De Beleggingsbeheerder is van mening dat de 
selectie van dergelijke beleggingen kan bijdragen tot 
een verlaging van de kosten voor de aankoop van 
een individuele bescherming tegen dergelijke 
gebeurtenissen; de negatieve gevolgen van 
gebeurtenissen die verband houden met 
natuurrampen en/of levensrisico's kan beperken; en 
een positieve bijdrage kan leveren aan de 
wederopbouw van economieën en samenlevingen na 
de gebeurtenis. 

Daarnaast is de Beleggingsbeheerder van mening 
dat aan verzekeringen gekoppelde beleggingen die 
meteorologische risico's dekken, de potentiële 
negatieve gevolgen van de klimaatverandering 
kunnen beperken. 

Het Fonds belegt doorgaans 10 tot 20% (maar niet 
minder dan 5%) van zijn vermogen in beleggingen 
die, naar de mening van de Beleggingsbeheerder, 
bedoeld zijn om het gebrek aan betaalbare 
verzekeringsdekking tegen natuurrampen aan te 
pakken. Dit zijn beleggingen die gesponsord worden 
door, maar niet beperkt zijn tot, (1) supranationale 
financiële instellingen die financiële producten en 
beleidsadvies aanbieden aan landen die de armoede 
willen terugdringen en streven naar duurzame 
ontwikkeling, (2) humanitaire internationale 
organisaties of landenafdelingen van zulke 
organisaties en (3) juridische entiteiten van een 
deelstaat of federale staten die door de wetgever zijn 
opgericht om de inwoners te helpen vóór, tijdens en 
na rampen.  

De bronnen van de informatie die wordt gebruikt 
voor de analyse omvatten informatie die wordt 
verstrekt door de emittenten of transactiesponsors, 
zoals aanbiedingsdocumenten en andere relevante 
documenten en de propriëtaire duurzaamheidstools 
van Schroders. 

De Beleggingsbeheerder zorgt ervoor dat minstens 
90% van de bedrijven in de portefeuille van het Fonds 
wordt geëvalueerd aan de hand van de 
duurzaamheidscriteria. Als gevolg van de toepassing 
van de duurzaamheidscriteria wordt minstens 20% 
van het potentiële beleggingsuniversum van het 
Fonds uitgesloten als mogelijke belegging. 

In het kader van deze toetsing bestaat het potentiële 
beleggingsuniversum uit het kernuniversum van 
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emittenten die de Beleggingsbeheerder voor het 
Fonds kan selecteren vóór de toepassing van de 
duurzaamheidscriteria, overeenkomstig de andere 
beperkingen van de Beleggingsdoelstelling en het 
Beleggingsbeleid. Dit universum bestaat uit 
beleggingen die blootstelling bieden aan 
verzekeringsrisico's. 

Duurzaamheidsrisicofactor 

Het Fonds heeft milieu- en/of sociale kenmerken (in 
de zin van Artikel 8 van de SFDR). Een Fonds met 
deze kenmerken kan als gevolg daarvan een 
beperkte blootstelling hebben aan bepaalde 
bedrijven, industrieën of sectoren en het Fonds 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 Fonds 
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. 
 

 

  



Pagina 9 van 9 
  

Bijlage 2  
 
ISIN-codes van aandelenklassen beïnvloed door de wijzigingen  
 

Aandelenklasse 
Valuta van de 

aandelenklasse  
ISIN-code  

A Kapitalisatie  USD LU2049314961 

C Kapitalisatie USD LU2049315265 

F Kapitalisatie USD LU0951570505 

F Uitkering USD LU1323608809 

I Kapitalisatie USD LU0951570760 

IF Kapitalisatie USD LU0951570687 

IF Uitkering USD LU2049321230 

C Kapitalisatie CHF Hedged LU2123042801 

F Kapitalisatie CHF Hedged LU0951571149 

I Kapitalisatie CHF Hedged LU0951571495 

IF Kapitalisatie CHF Hedged LU0951571222 

A Kapitalisatie EUR Hedged  LU2399869788 

C Kapitalisatie EUR Hedged LU2123043015 

F Kapitalisatie EUR Hedged LU0951570844 

I Kapitalisatie EUR Hedged LU0951571065 

IF Kapitalisatie EUR Hedged LU0951570927 

C Kapitalisatie GBP Hedged LU2197696102 

I Kapitalisatie JPY Hedged LU2197696284 

A Kapitalisatie SEK Hedged LU2276590846 

IF Kapitalisatie SEK Hedged LU2258453799 

F Uitkering SGD Hedged LU1323609013 

 


