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INFORMATIEFICHE DUURZAME ONTWIKKELING  

DOEL VAN DEZE INFORMATIEFICHE 
Overeenkomstig de EU-verordening 2019/2088 van 27 november 2019 inzake duurzaamheidsverslaggeving in de 
financiële dienstensector ("SFDR") is Athora Belgium verplicht informatie te verstrekken over de mate waarin haar 
verzekeringsproducten sociale of milieukenmerken bevorderen of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. 
Deze informatie wordt hieronder nader toegelicht. 

SPECIFIEKE DUURZAAMHEIDSINFORMATIE OVER DE TAK 21-EN TAK 23 
BELEGGINGSVERZEKERINGSPRODUCTEN 

 

Verantwoordelijk beleggingsmogelijkheid  
Athora Belgium hecht belang aan de verzekeringsbehoeften (op lange termijn) van haar klanten.  
De verzekeringsproducten Tak 23 en Tak 21 van Athora Belgium bieden de klanten de mogelijkheid om verantwoord 
te beleggen. 
 
Wat beleggingsproducten betreft, maakt de SFDR-verordening een onderscheid tussen:  

- Artikel 6-producten: beleggingsproducten die neutraal zijn wat betreft duurzaamheidsfactoren en die 
derhalve niet als duurzame beleggingen kunnen worden gepresenteerd. Niettemin moeten Art.6-producten 
transparant zijn over de duurzaamheidsrisico’s waarmee werd rekening gehouden op productniveau. 
   

- Artikel 8-producten: beleggingsproducten die onder andere ecologische en/of sociale kenmerken promoten 
en beleggen in ondernemingen die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen . 
 

- Artikel 9-producten: beleggingsproducten met als doel duurzame beleggingen.  

De verwijzing naar deze artikelen 6, 8 of 9 is opgenomen in de onderliggende fondsdocumenten. 

 

Om het voor u gemakkelijker te maken duurzame producten te kiezen, heeft de verzekeringssector de volgende 
categorieën gedefinieerd. Uw makelaar zal op basis van deze categorieën naar uw voorkeuren peilen: 

- “Categorie A"-producten: beleggingsproducten die volgens strikte en gedetailleerde criteria (op basis van 
de Taxonomie) beleggen in economische activiteiten die een wezenlijke bijdrage leveren aan 
milieudoelstellingen. 
 

- “Categorie B"-producten: beleggingsproducten die bijdragen tot een milieu- en/of sociale doelstelling. De 
criteria worden meer in het algemeen door de wetgever vastgesteld (overeenkomstig de SFDR-
verordening). 
 

- “Categorie C"-producten: deze producten houden rekening met de belangrijkste negatieve effecten die 
hun beleggingsbeslissingen kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. 

Uw makelaar kan u het onderscheid tussen deze verschillende categorieën nader uitleggen.  

Meer informatie over deze categorieën vindt u in de verklarende woordenlijst hieronder en in het document 
"Toelichting inzake duurzaamheidsvoorkeuren" dat beschikbaar is op onze website. 

In de bijlage vindt u de lijst van de fondsen  van Athora Belgium en hun duurzaamheidsclassificatie. 
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Met betrekking tot de verzekering van tak 21 
Athora Belgium's tak 21 integreert en bevordert een combinatie van milieu- of sociale kenmerken (de "I/S 
Kenmerken" of "milieu- of sociale kenmerken") in de zin van art. 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Parlement 
en de Raad van 27 november 2019 (de "SFDR-verordening"), maar is niet gericht op duurzame investeringen. 

Informatie over de duurzaamheid van Tak 21 is beschikbaar in bijlage II van Tak 21 (bijlage II - artikel 8 in de zin van 
de technische reguleringsnormen die zijn vastgesteld bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van 6 april 2022 
tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector (SFDR)). 

 

Met betrekking tot de verzekering van tak 23  
Afhankelijk van het product kunnen één of meer beleggingsfondsen van tak 23 worden geselecteerd om de 
nettobetalingen te beleggen. Het deel van de beleggingsfondsen dat sociale en/of milieukenmerken bevordert of 
gericht is op duurzaam beleggen, hangt volledig af van de keuze van de cliënt. 

De verzekering verantwoordelijke tak 23 is afhankelijk van de selectie van ten minste één van de verantwoorde 
beleggingsfondsen en het voortbestaan van ten minste één dergelijk fonds gedurende de looptijd van het contract. 

Informatie over de duurzaamheid van de verschillende fondsen van tak 23 is beschikbaar in de bijlagen II en III van de 
fondsen (in de zin van de technische reguleringsnormen die zijn vastgesteld bij Gedelegeerde Verordening (EU) 
2022/1288 van 6 april 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende de publicatie van 
duurzaamheidsinformatie in de financiële sector (SFDR). 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Duurzaam investeren  Een belegging in een economische activiteit die bijdraagt tot een 
milieudoelstelling, of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt 
tot een sociale doelstelling, op voorwaarde dat deze beleggingen geen 
significante schade toebrengen aan een van beide doelstellingen en dat de 
ondernemingen waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken toepassen.  

ESG Een acroniem voor factoren op het gebied van milieu, sociale zaken en goed 
bestuur.  

SFDR Europese regelgeving over de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie in 
de financiële dienstverlening. Deze verordening vereist dat spelers in de 
financiële sector transparant zijn wanneer ze risico's, belangrijkste negatieve 
effecten en/of duurzaamheidsfactoren in hun beleggingen opnemen. Het vereist 
dat financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs deze informatie aan hun 
(potentiële) cliënten verstrekken. 

Europese Taxonomie  De Taxonomie van de Europese Unie is een classificatiesysteem voor ecologisch 
duurzame economische activiteiten.  

Deze Taxonomie definieert zes milieudoelstellingen: 
 mitigatie van klimaatverandering,  
 adaptatie aan klimaatverandering,  
 duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene 

hulpbronnen,  
 transitie naar een circulaire economie,  
 preventie en beheersing van verontreiniging  
 de bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. 

Duurzaamheidsfactoren Factoren in verband met het milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, 
eerbiediging van de mensenrechten, anticorruptie en omkoping. 

Duurzaamheidsrisico  Een gebeurtenis of situatie op milieu-, sociaal of bestuurlijk gebied die, indien zij 
zich voordoet, een feitelijk of potentieel wezenlijk nadelig effect, , zou kunnen 
hebben op de waarde van de belegging. 

Belangrijkste Negatieve 
Effecten (Principal Adverse 
Impact, PAI) 

De Belangrijkste Negatieve Effecten hebben betrekking op een breed scala aan 
indicatoren om de blootstelling te meten van een belegging aan activiteiten die 
schadelijk kunnen zijn voor de duurzaamheid. 

De beoordeling van de Belangrijkste Negatieve Effecten op de 
duurzaamheidsfactoren is onder meer gebaseerd op de volgende 
effectindicatoren (niet-exhaustieve lijst): 

 

Indicator negatieve effecten Type indicator Indicator categorie 

PAI 1 : Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 2 : Koolstofvoetafdruk Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 3 : BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 4 : Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector 
fossiele brandstoffen 

Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 5: Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare 
energie 

Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 6 : Intensiteit energieverbruik per sector met grote 
klimaateffecten 

Kwantitatief Klimaat en milieu 
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PAI 7 : Activiteiten met negatieve gevolgen voor 
biodiversiteitsgevoelige gebieden 

Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 8 : Emissies in water Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 9 : Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval Kwantitatief Klimaat en milieu 

PAI 10 : Schendingen van de beginselen van het VN Global 
Compact of  
van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO)  

Kwalitatief Sociaal, mensenrechten, 
en corruptie 

PAI 11 : Ontbreken van procedures en compliancemechanism 
en voor het monitoren van de naleving van de beginselen van 
het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen 

Kwalitatief Sociaal, mensenrechten, 
en corruptie 

PAI 12 : Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en 
vrouwen 

Kwalitatief Sociaal, mensenrechten, 
en corruptie 

PAI 13 : Genderdiversiteit raad van bestuur Kwalitatief Sociaal, mensenrechten, 
en corruptie 

PAI 14 : Blootstelling aan controversiële wapens 
(antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens en 
biologische wapens) 

Kwalitatief Sociaal, mensenrechten, 
en corruptie 

PAI 15 : BKG-intensiteit Kwalitatief Overheden en 
supranationale instellingen 
- Klimaat en milieu 

PAI 16 : Landen waarin is belegd met schendingen van sociale 
rechten 

Kwalitatief Overheden en 
supranationale instellingen 
- Sociaal, mensenrechten, 
en corruptie 

PAI 17 : Blootstelling aan fossiele brandstoffen via 
vastgoedactiva 

Kwantitatief Vastgoedactiva - 
Klimaat en milieu 

PAI 18 : Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva Kwantitatief Vastgoedactiva - 
Klimaat en milieu 

 

 

"Artikel 6 / Artikel 8 / Artikel 9”-
producten 

Op basis van de SFDR-verordening kunnen drie categorieën producten worden 
onderscheiden:  

 Artikel 6-producten: beleggingsproducten die neutraal zijn wat 
betreftwaarin geen duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd en die 
derhalve niet als duurzame beleggingen kunnen worden gepresenteerd. 
Niettemin moeten Art.6-producten transparant zijn over de 
duurzaamheidsrisico’s waarmee werd rekening gehouden op 
productniveau. 
 

• Artikel 8-producten: beleggingsproducten die onder andere ecologische 
en/of sociale kenmerken promoten en beleggen in ondernemingen die 
praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. 
 

• Artikel 9-producten: beleggingsproducten met als doel duurzame 
beleggingen.  
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Categorie A Categorie A: milieudoelstelling volgens de Europese Taxonomie 

Als u deze categorie kiest, wilt u een verzekeringsproduct waarmee een 
ecologisch duurzame belegging wordt gedaan in de zin van de 
Taxonomieverordening. Dit impliceert het volgende:  

- Een belegging in economische activiteiten die een substantiële bijdrage 
leveren aan een of meer van de volgende milieudoelstellingen zonder 
significante schade te veroorzaken aan andere milieudoelstellingen:   

o beperking van de klimaatverandering; 
o aanpassing aan klimaatverandering; 
o duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene 

rijkdommen; 
o de overgang naar een circulaire economie; 
o preventie en controle van verontreiniging; 
o de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en de 

ecosystemen. 
- Eerbiediging van minimumgaranties, zoals het Internationaal Statuut van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele beginselen en rechten op het 
werk die door de Internationale Arbeidsorganisatie zijn vastgesteld.  

- Naleving van de technische evaluatiecriteria.  

Deze categorie heeft betrekking op het milieu. De criteria zijn wettelijk 
gedetailleerd.  

Categorie B Categorie B: milieu- en/of sociale doelstellingen in de zin van SFDR 

Als u deze categorie kiest, wilt u een verzekeringsproduct waarmee duurzaam 
wordt belegd in de zin van de SFDR-verordening. Dit betekent:  

- Beleggingen in economische activiteiten die bijdragen tot:  
o een of meer milieudoelstellingen, met inbegrip van een belegging die 

bijdraagt tot een efficiënt gebruik van bronnen op het vlak van energie, 
hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, afvalproductie en 
broeikasgasemissies, of gevolgen heeft voor de biodiversiteit en de 
circulaire economie; 

en/of  

o een of meer sociale doelstellingen, met inbegrip van een belegging die 
bijdraagt tot de bestrijding van ongelijkheid of die sociale samenhang, 
sociale insluiting en arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging 
in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen. 

 
- Het ontbreken van significante schade aan deze doelstellingen.  

 
- De toepassing van goede bestuurspraktijken door de ondernemingen 

waarin wordt belegd, met inbegrip van gezonde managementstructuren, 
een goed werkgelegenheids- en beloningsbeleid en de naleving van fiscale 
verplichtingen.  

Categorie C Categorie c: belangrijkste ongunstige effecten 

Als u deze categorie kiest, wilt u niet per se dat uw verzekering investeert in 
economische activiteiten die specifiek bijdragen aan een milieu- of sociale 
doelstelling.  

U wenst wel dat de beleggingsstrategie van het beleggingsproduct een beleid 
heeft voor de belangrijkste negatieve effecten die beleggingsbeslissingen 
kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren   

 



 

 

BIJLAGE: LIJST VAN TAK 21-BELEGGING EN TAK 23-FONDSEN 
 Geen info: Geen informatie beschikbaar bij Athora Belgium 
 N/A : Niet van toepassing 
 Min: Minimumaandeel 
 PAI-indicatoren: Type indicator voor belangrijkste negatieve effecten 

 
 
De indeling van artikel 6-, artikel 8- en artikel 9-SFDR en de categorisatie van de fondsen (op basis van "categorieën A / B / C") zullen stapsgewijs gecommuniceerd worden . Deze informatie wordt momenteel door 
Athora Belgium geëvalueerd. De onderstaande duurzaamheidsinformatie werd door Athora Belgium naar best vermogen samengesteld. Athora Belgium is hiervoor afhankelijk van de informatie over de 
verschillende aspecten van duurzaamheid die beschikbaar wordt gesteld door de beheerder(s) van de onderliggende fonds(en). Het is echter belangrijk erop te wijzen dat de wetgeving die bepaalt hoe deze 
informatie beschikbaar moet worden gesteld, van toepassing is vanaf 1 januari 2023. De informatie in dit document is derhalve opgesteld op basis van de tot op heden beschikbare gegevens en kan vanaf 1 januari 
2023 nog worden gewijzigd en/of aangevuld. 

 

Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

TAK 21 

TAK 21 Main fund  8 0% 0% 0% N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken:  
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 

TAK 23        

ALLE ACTIEVE FONDSEN 

Athora BlackRock China Bond 
Fund 

BGFB 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora – Capital Group 
Global Allocation 

CGAA 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora Carmignac Global 
Bonds 

GLBO 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  

Athora Carmignac Patrimoine PATR 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties (1,2,3,4,6,7,9,11,12) 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

Athora Carmignac Patrimoine 
Europe 

CAPE 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

ESG-label: 
- SRI 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 

 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties (1,2,3,4,6,7,9,11,12) 

 

Athora Carmignac Portfolio 
Emerging Patrimoine 

EPAT 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- SRI  
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties (1,2,3,4,6,7,9,11,12) 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

Athora Comgest Growth 
Europe 

COME 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- LuxFlag 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Mitigatie van klimaatverandering 
- Aanpassing aan de klimaatverandering 
- Duurzaam gebruik en bescherming van water 

en mariene hulpbronnen 
- Overgang naar een circulaire economie 
- Preventie van en toezicht op verontreiniging 
- Bescherming en herstel van de biodiversiteit en 

van de ecosystement 
- Mise en place de conditions de travail décentes 
- Bevordering van een adequate levenskwaliteit 

en van  welzijn voor eindgebruikers  
- Inclusieve en duurzame gemeenschap 

Athora CPR Silver Age SILV 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Geen vastgelegde doelstelling  
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

Athora DNCA Invest Beyd 
Semperosa A 

IBSA 9 N/A 1% 90% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 
- (PAI 17) Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva 
- (PAI 18) Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva 

ESG-label: 
- SRI 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen 
- Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen 

renouvelables 
- Efficiënt gebruik van grondstoffen 
- Efficiënt gebruik van hulpbronnen met 

betrekking tot watergebruik 
- Efficiënt gebruik van landhulpbronnen 
- Beter afvalbeheer  
- Vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen (BKG) 
- Bescherming en herstel van de biodiversiteit en 

van de ecosystement 
- Overgang naar een circulaire economie 
- Ongelijkheid aanpakken 
- Bevorderen van sociale samenhang 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- Bevorderen van sociale integratie en 
arbeidsverhoudingen 

- Belegging in menselijk kapitaal 
- Belegging in sociaal of economisch benadeelde 

gemeenschappen 

Athora DNCA Invest Eurose INEU 8 N/A 20% 90% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

ESG-label: 
- SRI 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 
Verenigde Naties 
 

 

Athora DNCA Invest Miuri INMI 8 N/A N/A 90% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

ESG-label: 
- SRI 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

 

Athora Echiquier ARTY ARTY 8 N/A 40% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- SRI 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action  

 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties 

 
 

Athora Echiquier World 
Equity Growth 

EWEG 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties 

  
 

 

Athora Echiquier World Next 
Leaders 

EWNL 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: Geen label 
ESG-index:  Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties 

 
 

 

Athora Ethna Aktiv AKTI 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

Athora Ethna Dynamisch DYNA 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  

 
 

Athora FFG Global Flexible 
Sustainable 

FGFS 8 N/A 30% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

ESG-label: 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
Geen index 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen (BKG) 
- Ongelijkheid aanpakken  

Athora Fidelity Funds – 
World Fund 

WOEQ 8 N/A 10% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 
Verenigde Naties 

- Mitigatie van klimaatverandering 
- Beleggen in activiteiten die afgestemd zijn op 

de Taxonomie van de EU 
 
 

Athora Flossbach von Storch -
Multiple Opportunities II 

WOPO 8 N/A N/A 51% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

Athora Funds For Good 
Cleantech 

CLEA 8 N/A 51% 100% - (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Corporate engagement & shareholder action  

 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen 
- Efficiënt gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen 
- Vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen (BKG) 

Athora Fundsmith Equity 
Fund 

SMFE 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

 
 

Athora GF Fidélité FIDE 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora GI Euro Liquidity EULI 8 N/A N/A 100% - (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- SRI 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 

Athora GI Flex Immo FLEX 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora Global Value GLVA 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora iShares MSCI World 
Index Fund 

MSCI 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

Athora JPMorgan Funds – 
Global Healthcare 

JPGH 8 N/A 10% 100% - (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Mitigatie van Klimaatverandering 
- Aanpassing aan de klimaatverandering 
- Overgang naar een circulaire economie 
- Inclusieve en duurzame gemeenschap 
- Verbetering van de werkomstandigheden 

Athora Keren Patrimoine KEPA 8 N/A 0,1% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
Geen vastgelegde doelstellingen 
 

Athora Lazard Credit 
Opportunities 

LACO 8 N/A 20% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen (BKG) 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)  
 

- Ongelijkheid aanpakken 
- Belegging in menselijk kapitaal 
  

 
 

Athora Lazard Patrimoine 
Opportunities SRI 

LAZO 8 N/A 40% 100% Geen info ESG-label: 
- SRI 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen (BKG) 
- Ongelijkheid aanpakken 
- Belegging in menselijk kapitaal 

Athora M&G Dynamic 
Allocation 

DYAL 8 N/A 20% 100% Geen info ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Values/Activities based screening 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
Geen vastgelegde doelstelling 

Athora M&G Global Listed 
Infrastructure Fund  

MGLI 8 N/A 51% 100% Geen info ESG-label: 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
Geen vastgelegde doelstelling 

Athora M&G optimal Income 
Fund 

OPIM 8 N/A 20% 100% Geen info ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
Geen vastgelegde doelstelling 

Athora Mainfirst Global 
Equities Unconstrained 

MGEU 8 N/A N/A 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- FNG Siegel 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action  

Athora MFP Ethical Choice 
Fund B 

MFPE 8 N/A 5% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

- Positive/best-in-class screening 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Mitigatie van klimaatverandering 
- Aanpassing aan de klimaatverandering 
 
 

Athora N1 Climate & 
Environment 

NCLE 9 N/A 85% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen 
- Bescherming van het milieu 
- Efficiënt gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen  

Athora N1 Emerging Stars 
Equity 

NESE 8 N/A 50% Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 

ESG-label: 
- LuxFlag 
- SRI 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
Geen index 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties 

- Beleggen in activiteiten die afgestemd zijn op 
de Taxonomie van de EU 

Athora N1 Stable Return STAB 8 N/A N/A Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 

(PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 

Athora Orcadia Global 
Sustainable Balanced 

OGSB 8 N/A 10% Geen info Geen info ESG-label: 
- LuxFlag 
 
ESG-index:   
Geen index 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 
Verenigde Naties (8,12,13,16) 

Athora Pictet Gbl Megatrend 
Select P 

PGMP 8 N/A 51% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- Towards Sustainability 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Mitigatie van klimaatverandering 
- Aanpassing aan de klimaatverandering 
- Efficiënt gebruik van hulpbronnen met 

betrekking tot watergebruik 
- Overgang naar een circulaire economie 
- Preventie van en toezicht op verontreiniging 
- Bescherming en herstel van de biodiversiteit en 

van de ecosystement 
- Belegging in sociaal of economisch benadeelde 

gemeenschappen 
- Verbetering van de levensstandaard 
- Verbetering van de werkomstandigheden 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

Athora Pimco GIS Diversified 
Income 

PGDI 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora R Valor F RVAL 8 N/A 30% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening  
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties (5,8,10) 

- Vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen (BKG) 

- Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen 
- Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen 

renouvelables 
- Efficiënt gebruik van hulpbronnen met 

betrekking tot watergebruik 
- Ongelijkheid aanpakken 
- Verbetering van de werkomstandigheden 
- Belegging in sociaal of economisch benadeelde 

gemeenschappen 

Athora Real Estate Securities REST 8 N/A N/A Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 
- (PAI 17) Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva 
- (PAI 18) Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva 

Athora Robeco Sustainable 
Water 

ROWA 9 N/A 0% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Wereldwijde uitdagingen helpen opvangen met 

betrekking tot waterschaarste, -kwaliteit en -
verdeling. 

Athora Schroders Global 
Energy Transition 

SCET 9 N/A 75% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 

ESG-label: 
- FNG 
- Greenfin 
- Towards Sustainability 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

 
ESG-index:  Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Values/Activities based screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Efficiënt gebruik van energie(hulp)bronnen. 
- Vermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen (BKG) 

Athora Trusteam Roc A TROC 9 N/A 100% 100% - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- SRI 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening 
- Sustainability-themed investing 
- Impact/community investing 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
·   Bevorderen van sociale samenhang 
·   Belegging in menselijk kapitaal 

Athora Universal Invest high HIGH 8 N/A N/A Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 
- (PAI 17) Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva 
- (PAI 18) Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva 

- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 

Athora Universal Invest Low ULOW 8 N/A N/A Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 
- (PAI 17) Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 18) Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva 

Athora Universal Invest 
Medium 

UMED 8 N/A N/A Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 
- (PAI 17) Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva 
- (PAI 18) Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 

Athora World Opportunities WOPP 8 N/A N/A Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 
- (PAI 15) BKG-intensiteit 
- (PAI 16) Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten 
- (PAI 17) Blootstelling aan fossiele brandstoffen via vastgoedactiva 
- (PAI 18) Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva 

ACTIEVE MAAR BEPERKTE FONDSEN VOOR VERKOOP 

Athora GSF Next Protect GSFP 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora Isatis Optimal 
Patrimoine 

IOPA 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora Merclin II 
Patrimonium 

MERC 8 N/A N/A Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: 
- Ethibel 
 
ESG-index:   
Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Positive/best-in-class screening 

Athora Shelter Max 
Conviction Balanced Fund 

SHBF 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 
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Naam van het fonds Code Art. 
SFDR 

Min. 
afstemming 
Taxonomie 

(A) 

Min. 
duurzaam-
heidsdoels-
telling (B) 

Min. 
integratie 

PAI 
(C) 

PAI indicatoren 
 

ESG-label &  
ESG-index & 
ESG-kenmerken &  
Duurzaamheidsdoelstellingen  

ACTIEVE FONDSEN, MAAR NIET LANGER BESCHIKBAAR VOOR AANKOOP 

Care Invest  CAII 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Care Invest II CARE 6 N/A N/A N/A N/A ESG-label: Geen label 
ESG-index: Geen index 
ESG-kenmerken: N/A 

Athora Amiral Sextant Grand 
Large 

SEXT 8 N/A 10% Geen info - (PAI 1) Broeikasgassen-emissies (BKG-emissies) 
- (PAI 2) Koolstofvoetafdruk 
- (PAI 3) BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd 
- (PAI 4) Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen 
- (PAI 5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie 
- (PAI 6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten 
- (PAI 7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- (PAI 8) Emissies in water 
- (PAI 9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval 
- (PAI 10) Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of  van de 

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de  Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  

- (PAI 11) Ontbreken van procedures en compliancemechanism en voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

- (PAI 12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
- (PAI 13) Genderdiversiteit raad van bestuur 
- (PAI 14) Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen,  

clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens) 

ESG-label: Geen info 
ESG-index: Geen index 
 
ESG-kenmerken: 
- ESG factors integration  
- Norms based screening 
- Values/Activities based screening 
- Corporate engagement & shareholder action 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen: 
- Bijdragen aan één of meerdere duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de 
Verenigde Naties 

- Mitigatie van klimaatverandering 

 
 

 



 

 

VERWIJZING NAAR ANDERE DOCUMENTEN 
Het beheersreglement van de bovenvermelde fondsen, de specifieke informatiedocumenten, de fondsfiches, de 
"Toelichting inzake duurzaamheidsvoorkeuren", de “Negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren” en de 
“Duurzaamheidsrisico’s” kunnen worden geraadpleegd op www.athora.com/be in de rubriek “Bibliotheek” of zijn 
verkrijgbaar bij uw makelaar. 
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