
ARGENTA PORTFOLIO DEFENSIVE 

De activa-allocatie van dit compartiment voorzien in zijn beleggingsbeleid is als volgt: 

 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling 

Dit compartiment promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame 

beleggingsdoelstelling. 

De beheerder geeft de voorkeur aan aandelen van bedrijven die een degelijk beleid voeren met 

betrekking tot de volgende E/S kenmerken: 

 

Dit compartiment zal minimaal 20% van zijn activa in duurzame beleggingen investeren. 

Om zijn duurzame beleggingsdoelstellingen te bereiken, belegt het compartiment in bedrijven die een 

ESG (Environmental, Social & Governance) score hebben die behoort tot de beste van hun sector en 

die een duurzame economische activiteit uitoefenen die op een kleine (1%-10%), significante (10%-

40%) of grote (>40%) positieve manier bijdraagt aan de verwezenlijking van één of meer duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (“SDG”)) of die overeenkomt met de 

doelstellingen van artikel 9 van Verordening (EU) 2020/852 ('Taxonomie Verordening'). 

Wat het deel duurzame staatsobligaties betreft, deze moeten worden uitgegeven door één van de 

landen die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend en die zoals de bedrijven een positieve 

bijdrage leveren aan het behalen van de SDGs of gekwalificeerd zijn als Groene, sociale en duurzame 

Obligaties. 

Het aandeel duurzame beleggingen van ICBE’s die vallen onder artikel 8 van de SFDR Verordening en 

ICBE's die vallen onder artikel 9 van de SFDR Verordening, die in de portefeuille aanwezig zijn, tellen 

ook mee bij de berekening van duurzame beleggingen. 

 

 

 



Ongunstige effecten 

Ongunstige effecten worden in aanmerking genomen door middel van een het gebruik van een 

uitsluitingslijst gebaseerd op een grondige analyse van controverses en controversiële activiteiten van 

de bedrijven. 

Hetzelfde geldt voor staatsobligaties, ook overheden moeten aan een aantal strikte criteria voldoen 

om niet uitgesloten te worden van het beleggingsuniversum van de compartimenten. 

Bij het analyseren van deze controverses en de graad van eventuele betrokkenheid van een 

onderneming bij een controversiële activiteit gebruikt de beheerder de database van Moody’s ESG 

Solutions en van andere potentiële bronnen. Moody’s ESG Solutions evalueert alle bedrijven uit het 

universum op basis van de ‘UN Global Compact Principles’. Het gedrag van bedrijven wordt bekeken 

op basis van tien principes met als grondslag: de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren 

en anti-corruptie. Moody’s ESG Solutions meet het inkomen dat de controversiële activiteiten 

procentueel bijdraagt aan het totale inkomen van de onderneming. 

De beheerder evalueert de landen die obligaties uitgeven op basis van internationale normen, waarbij 

principes worden toegepast die gebaseerd zijn op de eerbiediging van de mensenrechten en de 

politieke en persoonlijke vrijheid van iedereen, de strijd tegen corruptie, de strijd tegen het witwassen 

van geld en de financiering van terrorisme. 

Beleggingsstrategie 

De beleggingsstrategie steunt dus op een selectie van bedrijven op basis van een uitsluitingslijst 

(controversiële activiteiten en controverses), versterkt voor het duurzame deel van de portefeuille 

door positieve bijdragecriteria. 

De continue monitoring van deze strategie gebeurt door tweemaal per jaar de lijst met uitsluitingen 

op te stellen en te herzien. 

De gegevens over de effecten in de portefeuille van het compartiment die het duurzame karakter van 

deze beleggingen bepalen worden op halfjaarlijkse basis bijgewerkt en geverifieerd. Bovendien, 

wanneer een nieuw effect in de portefeuille van het compartiment komt, zal dit effect worden 

geanalyseerd volgens dezelfde criteria om te bepalen of het binnen het bereik van duurzame 

beleggingen valt. 

Verder heeft AAM gepaste interne controles met betrekking tot de naleving van de integratie van deze 

bedrijven in het totaal duurzame beleggingen geïmplementeerd. Deze controles worden uitgevoerd 

op twee niveaus : door de beheerder en, op een tweede niveau, door de onafhankelijke 

risicobeheerfunctie. 


