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VALUE SQUARE FUND EQUITY WORLD: 
ESG BELEID  

 
 
 
 
 
  
  

  

Doel Beleid   Doelstellingen, principes, methodes 

Effectief leider verantwoordelijk voor de inhoud  Wim Descamps 
   
   

Overzicht van de 
herzieningen  

          

Datum herziening  Versie  Auteur  Goedgekeurd 
door DC  

Gevalideerd 
door RvB  

Opmerkingen  

01/03/2017 1  AM 27/10/2020 N/A Basisversie  

1/12/2018 2  AM 27/10/2020 N/A Uits. koolsteen  

1/11/2019 3 AM  27/10/2020 N/A Uits. teerzanden  

20/10/2020  4 ESG COM  27/10/2020 10/11/2020 Update  

08/01/2021 5 ESG COM 23/03/2021 N/A Definitie 
onconventionele 
olie en gas 

07/04/2021 6 ESG COM 
 

N/A Update 
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Milieu, Sociale en Governance doelstellingen  

 
 
 
 
 
 

 
Inleiding  
 
Value Square NV (hierna: VS) is vennootschap voor vermogensbeheer die alleen 
vermogensbeheerdiensten verleent in relatie tot haar huisfondsen zoals Value Square Fund NV 
(hierna: VSF); Via haar beleggingen is VSF (deel)eigenaar van verschillende bedrijven en kan dus 
invloed uitoefenen op de activiteiten van deze bedrijven. In dit beleid wordt beschreven hoe VS deze 
invloed uitvoert voor het VSF compartiment Equity World. 
 
Duurzaamheidsdoel -en doelstellingen 

 

VSF Equity World zet zich in voor een maximaal langetermijnrendement voor haar klanten en is van 
mening dat investeren in duurzame bedrijven hier een aanvulling op is. De belangrijkste doelstelling 
van een diepgaand onderzoek naar alle relevante milieu-, sociale en governance (bestuurlijke) 
aspecten is tweeledig.  

 

Ten eerste bestaat het uit de analyse van mogelijke problemen die kunnen escaleren tot incidenten 
en de waarde van investeringen in gevaar kunnen brengen, en, ten tweede, om bedrijven te 
selecteren die beter gepositioneerd zijn om te profiteren van een duurzame manier van werken.  

 

Bij VS vertrouwen we op het analyseren van de prestaties op verschillende ESG-criteria en op de 
inzet van het management om deze prestaties voortdurend te verbeteren. Door de ESG-risicoanalyse 
te integreren in ons beleggingsbesluitvormingsproces analyseren wij alle factoren die mogelijk van 
invloed kunnen zijn op het langetermijnrendement van onze beleggingen. VS is van mening dat het 
uitvoeren van onafhankelijk en intern onderzoek vermogensbeheerders in staat stelt om een 
onpartijdig oordeel te vellen over de potentiële duurzaamheidsrisico's die verbonden zijn aan 
beleggingen. Daarnaast biedt een positieve, op ESG gebaseerde selectieprocedure de mogelijkheid 
voor het bedrijf om goed gepositioneerd te zijn en te profiteren van de evoluerende ESG-
uitdagingen. 

 

De kernprincipes van onze ESG-strategie zijn afgeleid uit de Global Compact* van de Verenigde 
Naties en de Principles for Responsible Investment** van de Verenigde Naties (infra, ‘Addendum’).  

 
Toepassingsgebied  
 
Het ESG-beleid en de ESG-strategieën die in dit beleidsdocument worden uiteengezet, zijn van 
toepassing op het VSF compartiment Equity World (hierna: Equity World). 

 
Het ESG-beleid en de ESG-strategieën van Equity World zijn specifieke aanvullingen voor Equity World, 
bovenop het algemene ESG-beleid van VS en de ESG Statement van VS.  
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Duurzame strategieën van Equity World 

Richtsnoeren en uitvoering van duurzaamheidsstrategieën  

 

 
Elke belegging of potentiële beleggingsoverweging voor Equity World zal voldoen aan de volgende 
normen en strategieën: 
1. Negatieve uitsluiting: Equity World heeft geen investering in: 

a. Bedrijven die actief zijn in antipersoonsmijnen, clustermunitie en verarmd uranium. 
b. Ondernemingen die voldoen aan de uitsluitingscriteria zoals beschreven in het deel over 
de negatieve uitsluitingsstrategie (infra, ‘Het vermijden van schade - negatieve 
uitsluitingsstrategie’).  

2. Positieve ESG-selectie: Equity World zet zich in om bedrijven te selecteren die op bepaalde 
fundamentele ESG-indicatoren beter presteren dan hun geografische concurrenten. De positieve ESG-
selectie is gericht op het identificeren van bedrijven die bereid zijn om te profiteren van duurzaam 
ondernemen. 
3. ESG-integratie: Alle ondernemingen in Equity World worden niet alleen geanalyseerd op basis 
van hun financiële prestaties, maar ook op hun ecologische, sociale en bestuurlijke prestaties. Een 
gedegen analyse van de belangrijkste ESG-factoren helpt portfoliomanagers om 
duurzaamheidsaspecten te integreren in hun beleggingsbeslissingen. 
4. Eigendom en betrokkenheid van aandeelhouders: VS zet zich in voor het verhogen van de 
aandeelhouderswaarde door het ondernemen van passende engagementacties. Het uitoefenen van 
stemrecht is een belangrijk onderdeel van ons actieve eigendomsbeleid. Daarnaast blijven we ons 
inzetten om andere engagementacties uit te voeren, zowel individueel als in samenwerking met 
andere stakeholders. 

 

 
Equity World zet zich in voor het nastreven van de Principles for Responsible Investment van de 
Verenigde Naties (VN), door de volgende ESG-procedures te integreren met haar 
beleggingsprocedures: 
 
Het vermijden van schade - negatieve uitsluitingsstrategie 
 
De eerste pijler van de Equity World duurzame strategie is het voorkomen van schade. De strategie is 
gebaseerd op negatieve uitsluiting, d.w.z. uitsluiting van ondernemingen op basis van hun gedrag, 
producten of deelname aan het marktsegment. Deze kunnen worden onderverdeeld in twee 
categorieën. Een daarvan is volledige uitsluiting, waarbij Equity World geen investeringen zal hebben 
en de tweede is beperkte tolerantie, waarbij Equity World zal trachten haar eventuele investeringen te 
minimaliseren.  
 
Volledige uitsluiting 
1. Gebaseerd op gedrag - Bedrijven die de Principes van de VN Global Compact schenden 
Equity World  is het ermee eens dat bedrijven een fundamentele verantwoordelijkheid hebben om te 
voldoen aan bepaalde minimumnormen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en 
corruptiebestrijding. De 10 Principes van VN Global Compact vormen de basis voor deze principes en 
Equity World zet zich in om ondernemingen uit te sluiten die een van deze principes overtreden: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.  
 
 
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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Naast haar eigen controversies monitor voor uitsluitingen, kijkt Equity World o.a. naar de 
uitsluitingslijst van Norges Bank Investment Management (https://www.nbim.no/en/the-
fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/) voor bedrijven die in strijd zijn met de UN 
Global Compact-principes.  
 
2. Wapens 
2.a. Controversiële wapens  
Equity World  is het ermee eens dat bedrijven een fundamentele verantwoordelijkheid hebben om te 
voldoen aan bepaalde minimumnormen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en 
corruptiebestrijding. De 10 Principes van VN Global Compact vormen de basis voor deze principes en 
Value Square zet zich in om ondernemingen uit te sluiten die een van deze principes overtreden. 
 
Equity World zal niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de controversiële wapenindustrie.  De 
categorie controversiële wapens omvat antipersoonsmijnen, munitie met verarmd uranium en 
clustermunitie. We verwijzen hiervoor naar onderzoek van ISS Ethix en sluiten alle bedrijven met een 
rode of amberkleurige betrokkenheid in de controversiële wapencategorie uit. 
 
2. b. Nucleaire wapens  
Value Square Fund Equity World zal niet investeren in entiteiten die betrokken zijn bij de 
kernwapenindustrie. Voor uitsluitingen in deze categorie verwijzen we naar de uitsluitingslijst van het 
Noorse overheidspensioenfonds. 
 
2.c. Militaire wapens  
Bedrijven die actief zijn in de productie en verkoop van militaire wapens zijn eveneens uitgesloten. De 
implementatie wordt uitgevoerd door middel van een screening van bedrijven met een omzetbijdrage 
van meer dan 10% uit het segment militaire wapens. 
 
3. Tabak 
De negatieve effecten van tabak op de menselijke gezondheid zijn een bron van zorg voor de 
samenleving: De gezondheidseffecten van tabaksgebruik en -productie brengen ernstige gevaren voor 
de samenleving met zich mee. Als onderdeel van onze strategie voor verantwoord beleggen sluit 
Equity world bedrijven uit die betrokken zijn bij (meer dan 10% van hun omzet) tabaksplantages en 
groothandel in tabak. 
 
4. Kolenwinning  
Equity World is het ermee eens dat steenkoolwinning een ernstige nadelige invloed heeft op het 
milieu. Onze uitsluitingscriteria voor kolenactiviteiten zijn dan ook voor bedrijven die meer dan 10% 
van hun omzet uit thermische kolenwinning halen. 
 
5. Onconventionele olie- en gaswinning  
Het milieurisico dat verbonden is aan onconventionele olie- en gaswinningsactiviteiten mag niet over 
het hoofd worden gezien. Onconventionele winningsactiviteiten, gedefinieerd als de extratie van teer / 
oliezanden, schalieolie, schaliegas en poolboringen,, zijn bijzonder koolstofintensief. Zo sluit Equity 
World ondernemingen uit die zich bezighouden met onconventionele olie- en gaswinning (schalieolie, 
oliezand, voor meer dan 10% omzetbijdrage). 
 
 
 
 
 

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
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Beperkte tolerantie: Minimale blootstelling  
1. Conventionele olie- en gaswinning 
Terwijl de energiebehoefte van de wereld blijft groeien, blijft de conventionele olie- en gaswinning een 
koolstofintensieve activiteit. Equity World is van mening dat he verantwoord is om bedrijven te 
stimuleren om te diversifiëren; weg van koolstofintensieve activiteiten op het gebied van fossiele 
brandstoffen. Equity World streeft ernaar haar investeringen in conventionele olie- en 
gaswinningsactiviteiten die een aanzienlijke impact hebben op het milieu te beperken. Bedrijven die 
voldoende gediversifieerd zijn (meer dan 40% van de inkomsten uit hernieuwbare energie en aardgas) 
kunnen nog steeds in aanmerking worden genomen.  
 
In ieder geval blijft Equity World zich inzetten om met dergelijke bedrijven samen te werken en hen 
aan te moedigen om te diversifiëren en een betekenisvolle vermindering van de koolstofintensiteit te 
tonen. 
 
2. Elektriciteitsproductie 
Koolstofintensieve elektriciteitsopwekking brengt ook milieurisico's met zich mee. Equity World zal zijn 
investering in elektriciteitsbedrijven die niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen van het 
Akkoord van Parijs beperken. In dit verband wordt de uitsluiting toegepast op elektriciteitsbedrijven 
die verder gaan dan de CO2-emissierichtsnoeren op basis van het 2-graden-scenario en de 
richtsnoeren van de Febelfin-normen. 

 
 

 Febelfin-richtlijnen voor elektriciteitsproductiebedrijven 

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Emissiedrempel 429 408 393 374 354 335 315 

 
 

De beperkte blootstellingsstrategie in de twee bovenste categorieën (supra, ‘1. Conventionele olie- en 
gaswinning’  & ‘2. Elektriciteitsproductie’) impliceert dat de totale blootstelling aan ondernemingen die 
niet voldoen aan de aanvaardbare normen (zoals hierboven beschreven) niet meer dan 5% van het 
totale fondsvermogen mag bedragen.  
 
3. Kernenergie  
Equity World houdt haar investeringen in kernenergie op een beperkt niveau. Radioactief afval is 
gevaarlijk voor de meeste levensvormen en het milieu. Hoewel de opslag sterk gereguleerd is, vormt 
deze een risico voor mens en milieu. 
 
4. Alcohol  
De negatieve sociaal-economische gevolgen van ongecontroleerde alcoholconsumptie mogen niet 
worden vergeten in een verantwoorde portefeuille. Een strategie voor verantwoord beleggen moet 
erop gericht zijn om investeringen in gedistilleerde alcoholbedrijven of bedrijven die de consument 
onvoldoende informeren over de negatieve gevolgen ervan te beperken. 
 
5. Volwassen Entertainment 
Equity World is van mening dat deze industrie een negatieve invloed kan hebben op de eerbiediging 
van de mensenrechten en verbindt zich er daarom toe om elke entiteit die een substantieel deel van 
haar inkomsten aan pornografie ontleent, uit haar universum te weren. 
 
6. Gokken 
Terwijl er in België een wettelijk kader bestaat dat de kansspelsector reguleert, is dit niet in alle delen 
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van de wereld het geval. Equity World sluit over het algemeen elk bedrijf uit dat zijn belangrijkste bron 
van inkomsten heeft met betrekking tot gokken (meer dan 70%) en een bedrijf dat dergelijke zaken 
doet buiten het wettelijk geaccepteerde kader. 

 
Duurzaamheidsaanpak ten aanzien van andere ESG-risico’s 
1. Klimaatverandering, biodiversiteit, waterrisico 
Equity World verwacht dat bedrijven investeren in duurzaam ondernemen als het gaat om de impact 
op het milieu. Wij verwachten van bedrijven dat zij in ieder geval communiceren hoe zij bereid zijn om 
de risico's van klimaatverandering aan te pakken en de impact van hun eigen activiteiten te 
minimaliseren. Van bedrijven waarvan de activiteiten een ernstige impact kunnen hebben op de 
biodiversiteit van hun geografisch werkgebied wordt verwacht dat ze zich inspannen om deze impact 
op de biodiversiteit tot een minimum te beperken. 
 
De uitputting van natuurlijke hulpbronnen, met name water, wordt een steeds groter probleem, 
vooral voor bedrijven die er sterk afhankelijk van zijn voor hun activiteiten. Equity World verwacht dat 
bedrijven dit risico analyseren en bereid zijn om dit tijdig aan te pakken. We moedigen bedrijven aan 
om te streven naar de hergebruik en recycling van grondstoffen. In onze vaste ESG-evaluatie evalueren 
wij bedrijven die een beleidskader hebben voor klimaatverandering, biodiversiteit en watergebruik 
hebben positief. 
 
2. Belasting 
Equity World verwacht dat bedrijven transparant zijn over hun fiscaal beleid. Een agressieve fiscale 
planning is niet in overeenstemming met duurzame bedrijfspraktijken en kan het risico voor de 
toekomstige inkomsten verhogen.  
 
3. Landen met onderdrukkende regimes 
Equity World zal geen staatsobligaties of overheidsschuld financieren van landen die een embargo en / 
of sancties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgelegd krijgen. Op bedrijfsniveau zal 
Equity World elke investering in bedrijven die in dergelijke landen gevestigd zijn, beperken. Equity 
World heeft op dit moment geen beleid inzake financiering (via staatsschuld) van regeringen die de 
doodstraf toestaan, maar streeft ernaar zich te onthouden van landen en regimes die de fundamentele 
mensenrechten niet respecteren. 
 
4. Ethiek en mensenrechten 
Equity World stimuleert bedrijven om te streven naar diversiteit binnen het personeelsbestand en het 
management. In onze evaluatie evalueren we bedrijven positief die een gelijkekansenbeleid; een anti-
omkopingsethiekbeleid; een beleid inzake werknemersbescherming of klokkenluidersregeling; 
opleidings-en MVO-beleid voor werknemers; en een ethisch beleid op bedrijfsniveau hebben. 
Daarnaast verwacht Equity Wolrd van bedrijven een mensenrechtenbeleid, een beleid tegen 
kinderarbeid en een eerlijk beloningsbeleid voor werknemers. 
 
5. Andere omstreden investeringspraktijken 
Equity World neemt niet deel aan de handel in derivaten. Equity World is het ermee eens dat 
speculatieve handel in termijncontracten op landbouwgrondstoffen een onethische praktijk is en moet 
worden vermeden in een verantwoorde portefeuille. 
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Positieve selectiestrategie - Best in class op het gebied van duurzaamheid 
 
Equity World maakt gebruik van een ESG-gebaseerde screening om bedrijven te evalueren en te 
selecteren die beter presteren dan hun regionale collega's op het gebied van duurzaamheid. Zo 
geloven we dat we bedrijven kunnen selecteren die niet alleen beter voorbereid zijn om de 
duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan, maar die ook baat hebben bij een duurzamere manier van 
werken. 
 
Bij Equity World besteden we meer aandacht aan bestuursgerelateerde indicatoren dan aan milieu- en 
sociale indicatoren. Daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste zijn we het erover eens dat een goede 
governance-structuur van cruciaal belang is om een bedrijf te sturen in de richting van betere milieu- 
en sociale prestaties. Ten tweede, hoewel de milieu- en sociale normen per sector sterk verschillen, 
mag worden verwacht dat de normen voor corporate governance beter vergelijkbaar zullen zijn. 

 

Duurzaamheidsindicatoren (60) 
Equity World  overweegt momenteel 60 duurzaamheidsindicatoren voor de beoordeling van bedrijven  
om tot een ESG-score te komen. Negenentwintig daarvan hebben betrekking op bestuursparameters; 
vijf op milieu; tien op sociale; en zestien op de openbaar gemaakte rangen en scores met betrekking 
tot derden. Hieronder volgt een samenvatting van de indicatoren die we in overweging nemen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universum en drempel 
Elk bedrijf krijgt een score op basis van bovenstaande indicatoren en deze scores worden vervolgens 
percentiel gerangschikt binnen hun respectieve geografische universum (Noord-Amerika, Europa, 
Opkomend Azië of ontwikkeld Azië). Value Square Fund Equity World maakt een positieve selectie van 
effecten die ten minste in de top 70 percentiel van hun respectieve universum staan.  
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Geïntegreerde strategie: ESG-analyse  

 
De derde pijler van het ESG-beleid van Equity World is het integreren van de ESG-analyse in de 
beleggingsbeslissingen. Hiervoor voeren wij intern en op bedrijfsniveau ESG-onderzoek en een 
risicoanalyse uit. In overeenstemming met de PRI-principes van de VN helpt deze aanpak ons ook bij het 
uitvoeren van de principes van het zoeken naar informatie en het toepassen van eigendomspraktijken. 
 
Een stevige ESG-analyse per participatie in het compartiment richt zich op een vergelijkbare set 
duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt voor de best in class score. De focus ligt echter niet 
alleen op de absolute score van de bedrijven, maar ook op de prestatie-evolutie van de bedrijven in de 
tijd. 
De resultaten van deze ESG-analyse op ondernemingsniveau worden door portefeuillebeheerders op 
verschillende manieren gebruikt: 
 

• Het vinden van gebieden van ESG-verbetering voor individuele bedrijven en het aangaan van 

engagement op die gebieden. 

• Het opsporen van mogelijke ESG-risico's en het aanpassen van de blootstelling van de 

portefeuille indien gerechtvaardigd. 

Daarnaast volgt het asset management team, in het kader van deze ESG-analyse op bedrijfsniveau, elke 

betrokkenheid bij conflicten die verband houden met milieu-, sociale of bestuurlijke controverses. Deze 

worden wekelijks besproken in de vergaderingen van het asset management team en, indien nodig, 

wordt er een vergadering met het ESG Committee ingelast, om wordt er een besluit tot engagement 

genomen.  

 

Eigendom en betrokkenheid  

 
De engagementstrategie (betrokkenheidsstrategie) voor Equity World is afgeleid van de principes van 
actief aandeelhouderschap die zijn vastgelegd in de Principles for Responsible Investment van de VN. 
Equity World neemt het volgende standpunt in ten aanzien van haar eigendomsbeleid: 
a. Uitoefening van het stemrecht:  
Equity World zal ernaar streven haar deelname aan algemene vergaderingen te maximaliseren en haar 
stemrecht uit te oefenen ten voordele van het fonds. Stembeslissingen worden gestuurd met als doel 
het maximaliseren van risicogewogen rendementen voor beleggers. Deze principes worden nader 
beschreven in ons stembeleid. 
b. Betrokkenheid bij het management: 
Equity World zet zich in om actief met het management en de raad van bestuur in gesprek te gaan 
wanneer het van mening is dat verbeteringen in duurzaam ondernemen, op het gebied van milieu (E), 
sociale (S) of bestuurlijke (G) kwesties, mogelijk zijn. Deze mening wordt o.a. gevormd tijdens de best in 
class berekeningen: Bedrijven die zwak scoren E, S of G percentiele rankings worden als zeer goede 
kandidaten geacht voor een engagement actie.  
 
Actief met het management en de raad van bestuur in gesprek te gaan omvat het voeren van een 
actieve dialoog over duurzaamheidsinspanningen en het doen van suggesties voor verbetering. Enkele 
gevallen waarin Equity World een engagement met het management zal aangaan, zijn onder meer: 
a. Aanzienlijke verandering in de strategie ten opzichte van de eerder gecommuniceerde strategie. 
b. Kwesties in verband met governance of compliance 
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c. Belangrijke wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur 
d. Verduidelijking over negatieve berichtgeving in de media waarbij het bedrijf of de gelieerde 
partij betrokken is. 
e. Elke andere kwestie die zijns inziens de waarde van investeringen op lange termijn in gevaar 
brengt. 
 
Equity World kan ook samenwerken met andere langetermijnbeleggers over deze kwesties, indien het 
dit nodig acht. Het risico van belangenverstrengeling en het risico dat men voorwetenschap zal 
verwerven, zal echter zorgvuldig worden onderzocht alvorens dergelijke acties te ondernemen. In 
aanvulling op het bovenstaande kan Equity World een beroep doen op de volgende opties indien de 
uitkomst van bovenstaande opdracht niet tot de verwachte resultaten leidt: 
a. Het publiekelijk uiten van standpunten 
b.           Voorstellen van buitengewone algemene vergaderingen en resoluties 
c.           De positie in het bedrijf te verkopen  
 
 

Actief eigendomsbeleid voor bedrijven die actief zijn in de conventionele olie- en gaswinning of 
elektriciteitsproductie 
 
Aangezien de sectoren van conventionele olie- en gaswinning of elektriciteitsproductie deel uitmaken 
van een uitsluitingsuniversum waarin het fonds zijn investering tracht te beperken, verbindt Equity 
World zich ertoe om een engagement aanpak te hanteren om de duurzaamheidsprestaties van deze 
bedrijven te verbeteren. 
 
Voor bedrijven die actief zijn in de conventionele olie- en gaswinning, zal de nadruk van de 
betrokkenheid liggen op het stimuleren van een zichtbare vermindering van de koolstofintensiteit van 
de activiteiten en het stimuleren van diversificatie van conventionele naar hernieuwbare energie.  
 
Voor bedrijven die actief betrokken zijn bij de elektriciteitsproductie, zal de betrokkenheid gericht zijn 
op het verbeteren van de milieuprestaties en het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. 
Daarnaast zet Equity World zich in om samen te werken met ondernemingen om hun ontwikkeling naar 
best in class te bevorderen ten opzichte van hun respectievelijke referentiegroep. 
 

Toezicht en controle 
 
Equity World wordt stelselmatig gecontroleerd op de naleving van bovenstaande 
duurzaamheidsstrategieën. De toezicht- en controleprocedure is zowel kwantitatief als kwalitatief van 
aard.  
 
Op het eerste niveau worden de uitsluitingsschermen stelselmatig bijgewerkt en geïntegreerd in ons 
beleggingsproces. Ze worden intern gecommuniceerd met het oog op de risico's en de naleving van de 
voorschriften voor monitoring. 
 
Als tweede controleniveau voert het asset management team controles uit om ervoor te zorgen dat 
bedrijven geen inbreuk maken op een van de strategieën vermeld in dit beleid.  
De gegevens worden bewaard in geval van tijdelijke overtredingen. 
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Stembeleid  

 
Equity World zet zich in om haar stemparticipatie te maximaliseren en in het bijzonder om te stemmen 
op die AVA's waar het asset management team vindt dat ze moeten handelen. Stemrechten worden, 
waar mogelijk, rechtstreeks door het asset management team uitgeoefend. Indien dit niet mogelijk is, 
zal er een volmacht aan een depotbank gegeven worden. Het uitgangspunt bij het al dan niet stemmen 
voor, tegen of onthouding van stemmen is gebaseerd op de vraag of het voorstel al dan niet direct of 
indirect kan leiden tot een toename van het aandeelhoudersvermogen en waardecreatie. 

 

Informatie 
 
Tijdige toegang tot informatie is relevant voor de stemmingsbeslissingen van alle aandeelhouders. 
Equity World verwacht dat de informatie over de verschillende stemvoorstellen minstens 2 weken voor 
de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ontvangen wordt. 

 

De raden van bestuur van de onderneming 
 
Equity World zal normaal gesproken de verkiezing van de leden van de raad van bestuur ondersteunen 
wanneer de onafhankelijkheid en diversiteit van de raad van bestuur behouden blijft. In sommige 
gevallen echter, wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat een dergelijke verkiezing een negatieve 
invloed kan hebben op de waardecreatie voor aandeelhouders, kan het asset management team ervoor 
kiezen om geen steun te verlenen. Er zal per geval een beslissing worden genomen. 

 

Vergoeding van de directie 
 

Equity Wolrd ondersteunt voorstellen voor de vergoeding van bestuurders die de prikkels voor het 
management in lijn brengen met de creatie van aandeelhouderswaarde. Tegelijkertijd zullen wij ons 
verzetten in gevallen waarin de toekenning van aandelenopties tegen sterk gereduceerde prijzen, of 
wanneer deze leiden tot een buitensporige verwatering, of wanneer de prestaties van de onderneming 
geen rechtvaardiging vormen voor beloningen. Wij moedigen de inkoop van aandelen aan als maatregel 
om verwatering als gevolg van een dergelijke uitgifte tegen te gaan. 

 

Rapportage en audits 
 

Equity World  ondersteunt een geïntegreerde rapporteringsaanpak waarbij de onderneming met haar 
stakeholders communiceert over haar middellange- en langetermijnstrategie met voldoende 
informatieverstrekking. Wij kunnen echter steun weigeren wanneer rapporten geen materiële ESG-
verklaringen bevatten of wanneer de uitvoerend bestuurder lid is van de auditcommissie. 

 

Anti-overname mechanismen 
 

Equity World is normaal gesproken geen voorstander van permanente beschermingsconstructies die de 
belangen van de aandeelhouders verstoren ten gunste van het management. Deze kunnen onder meer 
bestaan uit gifpillen, geclassificeerde raden van bestuur en de eis van een supermeerderheid van 
stemmen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor mechanismen die het mogelijk maken te 
onderhandelen over het aanbod of die een eerlijke behandeling van de aandeelhouders waarborgen.  
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Kapitaalstructuur 
 

Equity World is voorstander van een billijke behandeling van alle aandeelhouders en zal normaal 
gesproken geen voorstellen steunen die minderheidsaandeelhouders discrimineren. Onder normale 
omstandigheden steunt Value Square het principe "één aandeel-één stem".  
 
Equity World kan steun onthouden aan voorstellen tot kapitaalverhoging indien deze leiden tot een 
ernstige verwatering van het eigen vermogen van de aandeelhouders. Wij stimuleren het management, 
de raad van bestuur en andere strategische aandeelhouders om hun belang in de onderneming te 
vergroten door eigen kapitaal te investeren. Value Square ondersteunt voorstellen die de transparantie 
met betrekking tot transacties tussen bedrijven vergroten. 
 

Belangenverstrengeling   

 
VS  heeft een beleid inzake belangenconflicten ingevoerd om te voorkomen dat belangenconflicten de 
belangen van klanten tussen enerzijds Value Square, haar bestuurders en haar medewerkers en 
anderzijds de klanten, of tussen de klanten onderling, schaden. De Compliance Officer en het ESG 
Committee zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van dit beleid en voor het toezicht op de 
uitvoering ervan – omdat Equity World een compartiment is van een VS huisfonds, valt ze uiteraard ook 
onder het beleid van belangenconflicten van VS. 
 
VS inventariseert in haar kantoren alle geïdentificeerde bestaande of potentiële belangenconflicten. Elk 
belangenconflict wordt beschreven, evenals de maatregelen die bedoeld zijn om het belangenconflict te 
controleren of weg te nemen. Indien VS  niet in staat is om het belangenconflict te controleren of op te 
heffen, zal het, afhankelijk van de specifieke situatie, de dienstverlening aan de cliënt weigeren of 
duidelijk informeren over het belangenconflict vooraleer de diensten te starten (openbaarmaking).  
 
Indien nieuwe belangenconflicten worden vastgesteld, worden deze opgenomen in het register van 
belangenconflicten. Het register wordt opgesteld en bijgehouden door de Compliance Officer. Iedere 
bestuurder of medewerker die geconfronteerd wordt met een (potentieel) belangenconflict wordt 
verzocht de Compliance Officer op de hoogte te stellen. 
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 Addendum  
 
*UN Global Compact 10 Principes  
Mensenrechten 
Principe 1: bedrijven moeten de bescherming van de internationaal afgekondigde mensenrechten 
ondersteunen en respecteren; en 
Principe 2: zorg ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen. 
Arbeid 
Principe 3: Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen handhaven; 
Principe 4: de uitbanning van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid; 
Principe 5: de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid; en 
Principe 6: de uitbanning van discriminatie op het gebied van arbeid en beroep. 
Milieu 
Principe 7: Bedrijven moeten een voorzorgsaanpak van de milieuproblemen ondersteunen; 
Principe 8: initiatieven nemen om meer verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en 
Principe 9: de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen. 
Anti-corruptie 
Principe 10: Bedrijven moeten zich inzetten tegen alle vormen van corruptie, met inbegrip van 
afpersing en omkoping. 
 
**VN Principes voor verantwoord beleggen (UN PRI): 
Principe 1: Wij zullen ESG-kwesties integreren in de beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen. 
Principe 2: Wij zullen actief eigenaar zijn en ESG-kwesties integreren in ons eigendomsbeleid en onze 
praktijken. 
Principe 3: Wij zullen streven naar een passende toelichting op ESG-onderwerpen door de entiteiten 
waarin wij beleggen. 
Principe 4: Wij zullen de acceptatie en implementatie van de Principes binnen de beleggingsindustrie 
bevorderen. 
Principle 5: We zullen samenwerken om onze effectiviteit bij de implementatie van de principes te 
vergroten. 
Principle 6: Wij zullen elk verslag doen van onze activiteiten en de voortgang bij de implementatie van 
de principes 

 

Disclaimer  
 

© VALUE SQUARE NV 
 
Dit document (2021) is uitgegeven door Value Square NV, Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), België. De inhoud van dit document dient ter informatie. Elke reproductie, wijziging, 
openbaarmaking of verspreiding van dit materiaal, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Value Square NV is strikt verboden. 
 
Dit document mag in geen geval worden gezien als specifiek of persoonlijk beleggingsadvies. Voor 
persoonlijk advies dient u altijd contact op te nemen met uw relatiebeheerder. De informatie die u op 
deze manier ter beschikking wordt gesteld, is niet opgesteld in overeenstemming met de regels die de 
onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied bevorderen. Daarom zijn alle aanbevelingen 
niet onderworpen aan een handelsverbod vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. 


