Verklaring Duurzaamheid

SNPS beoogt via haar beleggingen de deelnemers in staat te stellen langetermijnwaarde te creëren.
Het is de visie van SNPS dat verantwoord beleggen bijdraagt aan langetermijnwaardecreatie.
SNPS is ervan overtuigd dat het meenemen van duurzaamheidsrisico’s (ESG-informatie) in de
portefeuillesamenstelling op langere termijn van toegevoegde waarde is op het risico-rendement
profiel van de beleggingsportefeuille.
Onze strategische instrumenten in de uitvoering van het verantwoord beleggingsbeleid (selectie externe managers,
ESG-integratie, engagement, stemmen en uitsluiting) zijn een belangrijke manier om duurzaamheidsrisico’s in de
beleggingsportefeuilles te beheersen en rendementen te optimaliseren, met oog voor maatschappelijke kwesties.
SNPS belegt het vermogen van haar deelnemers in beleggingsfondsen die door externe vermogensbeheerders worden
beheerd. Bij de selectie van deze beleggingsfondsen en vermogensbeheerders zoekt SNPS zoveel mogelijk aansluiting bij
haar verantwoord beleggingsbeleid. De wijze waarop duurzaamheidsrisico’s door de externe vermogensbeheerders worden
geïntegreerd in beleggingsbeslissingen en de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement bij deze
beleggingsfondsen is beschreven in de prospectus tekst van deze onderliggende fondsen. In onze factsheets is een link
opgenomen naar deze beschrijvingen.

Waarin beleggen we voor u?
SNPS Factsheet Collectief Variabel Pensioen 2 - Netto
SNPS Factsheet Collectief Variabel Pensioen 1 - Bruto
SNPS Factsheet Life Cycle Portefeuille - Matching
SNPS Factsheet Life Cycle Portefeuille - Rendement
SNPS Factsheet Life Cycle Portefeuille - Rente

Aanvullend heeft SNPS een externe dienstverlener ingeschakeld om waar noodzakelijk of wenselijk de dialoog aan te gaan
met de bedrijven waarin de beleggingsfondsen aandelen of obligaties houden (‘engagement’). Op kwartaalbasis analyseert
deze externe dienstverlener deze bedrijven op controversiële kwesties en geeft daarbij haar engagement advies. De wijze
waarop deze externe dienstverlener duurzaamheidsrisico’s in haar engagement activiteiten integreert, is beschreven in haar
engagement plan.
Binnen het beleid van SNPS is er geen intentie te beleggen in duurzame beleggingen met milieudoelstellingen die aangemerkt
worden als ecologisch duurzaam binnen de betekenis van de EU Taxonomie. De beleggingen van de pensioenregeling
kwalificeren daarmee niet volgens de criteria van de EU Taxonomie. Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van
toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch
duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden
geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
Op dit moment is er geen beoordeling beschikbaar van de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de
beleggingen. SNPS gaat de wijze onderzoeken waarop het fonds rekening kan houden met de belangrijkste ongunstige
effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingen. Hierbij zal het fonds, gegeven haar beperkte
omvang en gebruik van externe beleggingsfondsen, de additionele complexiteit en kosten van de analyse en rapportage
zorgvuldig afwegen.

