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Econopolis Exponential Technologies 

ESG - beleid 

Econopolis Exponential Technologies is een compartiment van Econopolis Funds, een SICAV naar Luxemburgs 
recht, die beheerd wordt door Conventum TPS. Het beleggingsbeleid wordt gedelegeerd aan Econopolis Wealth 
Management NV (hierna 'Econopolis').



Onze filosofie 
Het lange-termijn succes van Econopolis is gebaseerd 
op vertrouwen en convictie. Duurzaam ondernemen 
is een eerste vereiste om dit vertrouwen in stand te 
houden. Dit document legt de principes vast voor de 
manier waarop Econopolis de duurzaamheid van zijn 
activiteiten op lange termijn verzekert en zo de 
langetermijnrelaties met onze klanten versterkt en 
onze bijdrage aan een groter goed. Dit charter heeft 
ook tot doel Econopolis en zijn medewerkers te 
ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk en het 
nemen van beslissingen. Het bevat zowel algemene 
principes als specifieke criteria die van toepassing zijn 
op de betreffende portefeuilles.
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Kernprincipes 
Voor Econopolis betekent duurzaamheid verant-
woordelijkheid nemen voor de impact die we 
hebben op onze omgeving. Het omvat het 
vermogen om een geloofwaardige en betrouwbare 
partner te zijn, die handelt in het belang van de 
klanten en op ethische en verantwoorde manier ten 
opzichte van de maatschappij. Mensenrechten, 
werknemersrechten, milieuverantwoordelijkheid en 
corruptiebestrijding zijn opgenomen in onze 
besluitvormingsprocessen om zo bij te dragen aan 
gezonde financiële markten. Duurzaamheid is de 
kern van onze dagelijkse activiteiten en een manier 
om waarde te creëren.  

De onderstaande principes voor duurzaamheid 
z i jn gebaseerd op de gedragscode van  
Econopolis en vormen een leidraad voor ons 
gedrag in ons dagelijks werk en bij het nemen van 
zakelijke beslissingen. We houden rekening met 
deze principes en andere relevante milieu-, sociale 
en governance principes (ESG) bij het evalueren van 
zakelijke risico’s en opportuniteiten. Econopolis 
verwacht ook van zijn zakenpartners en leveranciers 
dat ze zich aan deze principes houden. 

✓ Wij zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen  

✓ Wij zetten ons in voor mensenrechten, arbeidsrechten en 
vrijheid 

✓ Wij zetten ons in voor gelijke kansen en diversiteit 
✓ Wij zetten ons in voor het welzijn van onze werknemers  
✓ Wij zetten ons in voor ethiek, eerlijkheid en oprechtheid  
✓ Wij dragen zorg voor het milieu 
✓ Wij verwerpen elke vorm van omkoping en corruptie  



Geen wangedrag of wanpraktĳken bĳ 
bedrĳfsactiviteiten sinds de oprichting.  

Geen boetes ontvangen van de finan-
ciële regelgever of andere autoriteiten.

De werknemers worden aangemoedigd 
om bĳ te dragen tot het verminderen van 
de milieu-impact van Econopolis.

Duurzaamheid 
voorbij beleggen 

Elke werknemer ondertekende ons 
Integriteitsbeleid, die onze deonto-
logische, morele en ethische code is.

Als vermogensbeheerder zijn wij van mening dat 
duurzaamheid veel verder gaat dan de beleggings-
sfeer en moet worden ingebed in de hele organisatie 
en in de dagelijkse gang van zaken. Wij zijn er trots op 
dat wij uitstekende duurzame en ethische bedrijfs-
resultaten laten zien:  



Verantwoord 
beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid van het Econopolis 
Exponential Technologies compartiment is 
op vlak van duurzaamheid gebaseerd op 
vier verschillende strategieën. Samen 
bieden die strategieën de belegger het 
nodige vertrouwen dat zijn beleggingen 
gebeuren op een verantwoorde wijze. 
Naast deze vier strategieën neemt 
Econopolis ook duidelijk omschreven 
standpunten in ten aanzien van 
controversiële activiteiten. De vier 
strategieën en onze standpunten ten 
aanzien van deze controversiële activiteiten 
worden hieronder kort toegelicht en op de 
vo lgende pag ina’s in meer deta i l 
besproken.  

Econopolis heeft de United Nations 
Principles for Responsible Investment 
(UN PRI) ondertekend. Daarmee tonen we 
aan dat we de zes UN PRI principes voor 
de integratie van ESG kwesties in de 
beleggingspraktijk onderschrijven. 

Negatieve selectie 
Sommige bedrijven horen niet thuis in een 
verantwoorde beleggingsportefeuil le. 
Daarom hanteren wij specifieke negatieve 
selectiecriteria om deze ondernemingen uit 
te filteren. Om dit te bereiken volgen wij de 
uitsluitingslijst van de Norwegian Govern-
ment Pension Fund Global.  

Norms-based screening 
De thema's die aangewend worden in 
onze beleggingsstrategie zijn gebaseerd 
op het boek ‘Econoshock’ van onze 
oprichter Geert Noels. In de praktijk komt 
dit erop neer dat wij bedrijven beoordelen 
op basis van de vraag of zij de 10 
principes van het UN Global Compact 
naleven. Verder hanteren wij de op 
activiteiten gebaseerde uitsluitingslijst van 
de World Bank/IFC. 

ESG Integratie 
Wij integreren ESG-factoren in onze 
beleggingsbeslissingen. Om onze eigen 
analyse aan te vullen en een objectief 
standpunt te nemen, hebben wij een 
langdurige samenwerking met Sustain-
alytics, een wereldleider in onafhankelijk 
ESG onderzoek. Het onderzoek van 
Sustainalytics en de daaruit voortvloeiende 
ESG-risico-ratings zi jn bedoeld om 
beleggers te helpen financieel materiële 
ESG risico’s te identificeren en te 
begrijpen. 

Best-in-universe selectie 
Op basis van de ESG Risk Rating-
methodologie van Sustainalytics, passen 
wij een best-in-universe selectiestrategie 
toe. Enkel emittenten waarvan de ESG 
Risk Rating tot de beste 75% van het hele 
universum behoort, komen in aanmerking 
voor deze strategie. Bovendien sluiten wij 
ondernemingen uit die betrokken zijn 
geweest bi j ernstige controversiële 
incidenten zoals gemeten door de Con-
troversy Score van Sustainalytics. 

Standpunten ten aanzien van contro-
versiële activiteiten 
Als verantwoordelijke belegger, verwachten 
wij dat ondernemingen in onze portefeuille 
handelen in overeenstemming met ons 
engagement ten aanzien van de UN PRI en 
met inachtneming van bestaande wet- en 
regelgeving, internationaal humanitair recht 
en internationale verdragen, alsmede 
normen voor goede milieu-, sociale en 
governance prestaties. Wij hebben 
duidelijke standpunten gedefinieerd over 
een reeks controversiële activiteiten. 

$Q�LQYHVWPHQW�ͤUP�WKDW�SXWV�VXVWDLQDELOLW\�DW�WKH�KHDUW�RI�
WKH�FRPSDQ\

Geert Noels and Geert Wellens founded Econopolis in 2009. In 
ƚŚĞ�ǁĂŬĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐůŽďĂů�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĐƌŝƐŝƐ͕�ƚŚĞǇ�ĨĞůƚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�
ƐĞĐƚŽƌ�ǁĂƐ�ƌŝƉĞ�ĨŽƌ�ĐŚĂŶŐĞ�ĂŶĚ�ŝŶ�ŶĞĞĚ�ĨŽƌ�Ă�ŶĞǁ�ƚǇƉĞ�ŽĨ�ĂƐƐĞƚ�
manager more in tune with what was happening in the world. 
Taking the lessons learned from what went wrong during the 
ĐƌŝƐŝƐ͕� EŽĞůƐ� ŝĚĞŶƟĮĞĚ� Ă� ƐĞƌŝĞƐ� ŽĨ� ͞ŵĞŐĂƚƌĞŶĚƐ͟� ŝŶ� ŚŝƐ� ďŽŽŬ͕�
�ĐŽŶŽƐŚŽĐŬ͘� �ĐŽŶŽƉŽůŝƐ� ƚƌĂŶƐůĂƚĞƐ� ƚŚĞ� ŝĚĞĂƐ� ĨƌŽŵ� ƚŚĞ� ďŽŽŬ͕�
ǁŚŝĐŚ�ŚĂƐ�ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ�ĂůƐŽ�ďĞĞŶ�ƚƵƌŶĞĚ�ŝŶƚŽ�Ă�ds�ƐĞƌŝĞƐ͕�ŝŶƚŽ�
ĂŶ� ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ�ƚŚĂƚ�ƉƵƚƐ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŚĞĂƌƚ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĂŶǇ͘

͞hŶůŝŬĞ� ŵĂŶǇ� ŽƚŚĞƌ� ĮƌŵƐ� ʹ� ĨŽƌ� ǁŚŝĐŚ� ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ� ŝƐ� ĂŶ�
ĂĚĚ� ŽŶ� ʹ� �^'� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� ƉĂƌƚ� ŽĨ� �ĐŽŶŽƉŽůŝƐ͛� �E�� ƐŝŶĐĞ� ŝƚƐ�
ŝŶĐĞƉƟŽŶ͕͟ �ĞǆƉůĂŝŶƐ�'ĞĞƌƚ�tĞůůĞŶƐ͕�WĂƌƚŶĞƌ͕ �&ŽƵŶĚĞƌ�ĂŶĚ���K�
at Econopolis.

dŚĞ� ŵĞŐĂƚƌĞŶĚƐ� ƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐ� �ĐŽŶŽƉŽůŝƐ͛� ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�
ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ� ŝŶĐůƵĚĞ� ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĮĞůĚƐ� ŽĨ� ĐůŝŵĂƚĞ�
ĐŚĂŶŐĞ͕� ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐ͕� ĞŵĞƌŐŝŶŐ� ŵĂƌŬĞƚƐ� ĂŶĚ� ƚŚĞ� &ŝŶĂŶĐŝĂů͕�
/d�ĂŶĚ��ŶĞƌŐǇ�ƐĞĐƚŽƌƐ͘�dŚĞ�ǁĂǇ��ĐŽŶŽƉŽůŝƐ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ�ƚŚĞƐĞ�
ŵĞŐĂƚƌĞŶĚƐ� ŝŶƚŽ� ŝƚƐ� ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ� ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ� ƌĞƐƵůƚƐ� ŝŶ� ƉŽƌƞŽůŝŽƐ�
ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�ĂŶĚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͕�ǁŝƚŚŽƵƚ�ůŝŵŝƟŶŐ�ƚŚĞ�Įƌŵ Ɛ͛�
ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ�ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ�ŝŶ�ŵŽƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘

͞�ĐŽŶŽƉŽůŝƐ� ƚƌŝĞƐ� ƚŽ� ŝĚĞŶƟĨǇ� ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ� ƚŚĂƚ� ŚĂǀĞ� ǁŝŶŶŝŶŐ�
ďƵƐŝŶĞƐƐ� ŵŽĚĞůƐ� ŝŶ� ĐŚĂŶŐŝŶŐ� ƟŵĞƐ͕͟ � ĞǆƉůĂŝŶƐ� DĂĂƌƚĞŶ�
'ĞĞƌĚŝŶŬ͕�WĂƌƚŶĞƌ�ĂŶĚ��ŚŝĞĨ�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�KĸĐĞƌ�Ăƚ��ĐŽŶŽƉŽůŝƐ͘�
͞dŚŝƐ� ŵŝŐŚƚ� ŶŽƚ� ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ� ďĞ� ƚŚĞ� ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ� ƚŚĂƚ� ǇŽƵ�
ǁŽƵůĚ� ŶŽƌŵĂůůǇ� ƚŚŝŶŬ� ŽĨ͘ �KŶĞ� ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕� ĨŽƌ� ĞǆĂŵƉůĞ͕� ŝƐ� ŝŶ�
Ă� ĐŽŵƉĂŶǇ� ƚŚĂƚ�ŵĂŬĞƐ�ĐĂƌĚďŽĂƌĚ�ďŽǆĞƐ͘�dŚŝƐ�ŵĂǇ� ƐĞĞŵ� ůŝŬĞ�
ĂŶ� ŽůĚͲĨĂƐŚŝŽŶĞĚ� ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ � ďƵƚ� ƚŚĞǇ� ĂƌĞ� ǀĞƌǇ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ� ŝŶ�
ƚŚĂƚ� ƚŚĞǇ� ƌĞĐǇĐůĞ� ǀŝƌƚƵĂůůǇ� Ăůů� ŽĨ� ƚŚĞŝƌ� ƌĂǁ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ� ĂŶĚ͕� Ăƚ�

ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƟŵĞ͕�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŝĚĞĂůůǇ�ƉŽƐŝƟŽŶĞĚ�ƚŽ�ďĞŶĞĮƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
ƌĂƉŝĚ�ŐƌŽǁƚŚ�ŝŶ�ĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͘͟

Building Trust among Investors
�ĐŽŶŽƉŽůŝƐ� ĐŽŵďŝŶĞƐ� ĮŶĂŶĐŝĂů� ĂŶĂůǇƐŝƐ� ǁŝƚŚ� ŝƚƐ� ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ�
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ� ŽĨ� ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĂŶĚ� ŵĂĐƌŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ� ƚŚĞŵĞƐ� ƚŽ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ� Ă� ƉŽƌƞŽůŝŽ� ƚŚĂƚ� ŝƚ� ďĞůŝĞǀĞƐ� ǁŝůů� ďĞ� ĐŽŵƉĞƟƟǀĞ� ĂŶĚ�
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵ͘�dŚĞŝƌ�ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ��^'�
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ� ƚŚĞŵ�ǁŝƚŚ� ƚǁŽ� ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͗�,Žǁ�ĐĂŶ� ƚŚĞǇ�ŵĞĂƐƵƌĞ�
ƚŚĞŝƌ��^'�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĂƚ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌ�ůĞĂĚŝŶŐ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�
ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͍� �ŶĚ͕� ŚŽǁ� ĐĂŶ� ƚŚĞǇ� ƌĞĂƐƐƵƌĞ� ĐůŝĞŶƚƐ� ƚŚĂƚ� ƚŚĞŝƌ�
approach is credible?

͞tĞ�ǁĞƌĞ�ǀĞƌǇ�ĐƵƌŝŽƵƐ�ƚŽ�ĮŶĚ�ŽƵƚ�ŚŽǁ�ŽƵƌ��^'�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�
ŵĞĂƐƵƌĞĚ� ƵƉ� ƚŽ� ŽƚŚĞƌ� ĂƐƐĞƚ� ŵĂŶĂŐĞƌƐ͕͟ � 'ĞĞƌĚŝŶŬ� ĞǆƉůĂŝŶƐ͕�
͞dŚŝƐ�ŝƐ�ǁŚǇ�ǁĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ƚŽ�ůŽŽŬ�Ăƚ�^ƵƐƚĂŝŶĂůǇƟĐƐ͛�ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘�tĞ�
ǁĞƌĞ�ǀĞƌǇ�ƉůĞĂƐĞĚ�ƚŽ�ĮŶĚ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƐĐŽƌĞĚ�ƋƵŝƚĞ�ǁĞůů�ĂŐĂŝŶƐƚ�ŽƵƌ�
ƉĞĞƌƐ͖�ĞǀĞŶ�ďĞƩĞƌ�ƚŚĂŶ�ƐŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĞĂĚĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĮĞůĚ͘͟ �

Econopolis believes that it performed quite well in terms of its 
ŽǀĞƌĂůů��^'�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕�ďĞĐĂƵƐĞ��^'�ĨŽƌŵƐ�ƐƵĐŚ�ĂŶ� ŝŶƚĞŐƌĂů�
ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĂŶǇ Ɛ͛�ŵĂŬĞ�ƵƉ͘�dŚĞŝƌ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ƌĞǀŽůǀĞĚ�ĂƌŽƵŶĚ�
ŵĂŬŝŶŐ� ƚŚĞŝƌ� ǀĂůƵĞ� ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶ� ĐůĞĂƌ� ƚŽ� ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͕� ǁŚŽ� ǁĞƌĞ�
ŝŶ� ĨĂǀŽƌ� ŽĨ� ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐ� �^'� ĨĂĐƚŽƌƐ� ŝŶƚŽ� ƚŚĞŝƌ� ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕�
but wanted the reassurance that comes with taking a more 
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ŝŶǀĞƐƟŶŐ͘

hƐŝŶŐ�^ƵƐƚĂŝŶĂůǇƟĐƐ͛��^'�ZĞƐĞĂƌĐŚ�Θ�ZĂƟŶŐƐ͕��ĐŽŶŽƉŽůŝƐ�ĐŽƵůĚ�
ƋƵĂŶƟĨǇ�ƚŚĞ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ŽĨ�ƉŽƌƞŽůŝŽ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͘�
dŚĞ� ƵƐĞ� ŽĨ� ŽďũĞĐƟǀĞ͕� ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ� ƌĞƐĞĂƌĐŚ� ŚĞůƉĞĚ� ƚŽ� ƉƌŽǀĞ�
ƚŚĂƚ�ƚŚĞŝƌ�ƋƵĂůŝƚĂƟǀĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ��^'�ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�ǁĂƐ�ĐƌĞĚŝďůĞ͕�
which helped to build trust among investors.

6XVWDLQDO\WLFV̵�(6*�UHVHDUFK�FRPSOHPHQWV�(FRQRSROLV̵�RZQ�DQDO\VLV�
E\�SURYLGLQJ�DQ�DGGLWLRQDO�LQGHSHQGHQW��TXDQWLWDWLYH�SHUVSHFWLYH�RQ�D�
FRPSDQ\̵V�(6*�SHUIRUPDQFH�DQG�PDQDJHPHQW�“

&$6(�678'<��
6867$,1$/<7,&6�	�(&21232/,6



Exclusies 
Het Norwegian Government Pension 
Fund Global is een van de grootste 
sovereign wealth fondsen ter wereld, met een 
vermogen van meer dan 1 biljoen US dollar, 
en wordt algemeen beschouwd als een 
leider op het gebied van duurzaamheid.  

Het Noors pensioenfonds publiceert duidelijke 
verwachtingen van de bedrijven in hun 
portefeuille met betrekking tot wereldwijde 
uitdagingen op het gebied van zowel 
governance als duurzaamheid. Voorts heeft 

het Noorse Minister ie van Financiën 
specifieke richtlijnen voor opvolging en 
exclusie uitgevaardigd. Deze criteria hebben 
betrekking op specifieke producttypes en 
houden in dat het fonds niet mag investeren 
in bedrijven die zelf, of via entiteiten waarover 
zij zeggenschap hebben, wapens produceren 

die door hun normale gebruik funda-mentele 
humanitaire beginselen schenden, tabak 
produceren, of wapens of militair materiaal 
verkopen aan bepaalde landen. Onder-
nemingen kunnen ook worden uitgesloten 
indien er een onaanvaardbaar risico bestaat 
op gedrag dat als uitermate onethisch wordt 
beschouwd.  

Alle bedrijven op de uitsluitingslijst van 
het Noorse Pensioenfonds zijn eveneens 
uitgesloten voor Econopolis Exponential 
Technologies. De volledige lijst van bedrijven 
k a n w o rd e n g e v o n d e n o p h t t p s : / /
www.nbim.no/en/the-fund/responsible-
investment/exclusion-of-companies/ 

Norms-based 
screening 
Econopolis is opgericht op basis van het boek 
“Econoshock” van onze stichter Geert Noels. 
Onze normen inzake verantwoord beleggen 

zijn dus ook beïnvloed door dit boek. Om 
onze op normen gebaseerde strategie in de 
praktijk te brengen, komen bedrijven die niet 
voldoen aan de 10 Principes van het UN 
Global Compact (UNGC) niet in aanmerking 
voor investering. Deze hebben betrekking op 
vier categorieën: mensen-rechten, arbeid, 
milieu en anticorruptie. 

Ondernemingen die betrokken zijn bij 
activiteiten die voorkomen op de activity-
based uitsluitingslijst van de Inter-
national Finance Corporation, een 
dochteronderneming van de World Bank, 
komen evenmin in aanmerking voor beleg-
gingen. Deze activiteiten zi jn niet in 
overeenstemming met onze eigen normen 
inzake verantwoord beleggen, die wij ten allen 
tijde willen handhaven. De volledige lijst van 
act iv i te i ten is te v inden op https://
www.ifc.org/exclusionlist.  

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/
https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/


Posities 
Wij stellen duidelijke verwachtingen aan het 
ESG-beheer van ondernemingen in onze 
investeringen en communiceren deze 
verwachtingen naar ondernemingen waarin 
wij beleggen en andere stakeholders. Wij 
verwachten dat bedrijven waarin wij beleggen, 
handelen in overeenstemming met ons 
engagement voor de UN PRI en met 
inachtneming van bestaande wet- en 
regelgeving, internationaal humanitair recht en 
internationale verdragen, alsmede de normen 
voor goede milieu-, sociale en governance 
prestaties. Wij hebben duidelijk omschreven 
standpunten op de volgende gebieden: 

Mensen- en arbeidsrechten 
Wij verwachten van ondernemingen dat zij 
zich houden aan internationaal erkende 
mensenrechten en dat zij een negatieve 
invloed op de mensenrechten voorkomen en 
beheersen. Mensenrechtenkwesties omvatten 
medeplichtigheid aan schendingen van 
mensenrechten, moderne slavernij en 
kinderarbeid, veiligheid en gezondheid op het 
werk, de rechten van inheemse volkeren en 
ontheemding van lokale gemeenschappen, 
vri jheid van vereniging en collectieve 
onderhandeling en internationaal humanitair 
recht. Econopolis belegt niet in bedrijven die 
de UNGC-principes inzake mensen- en 
arbeidsrechten niet naleven. 

Wapens  
Conform de wet van 8 juni 2006, laatst 
gewijzigd op 16 juli 2009, investeert 
Econopolis niet in bedrijven met wapen-
gerelateerde activiteiten die niet in België 
gefinancierd mogen worden (clustermunitie, 
antipersoonsmijnen, munitie en harnassen 
met verarmd uranium, biologische, che-
mische, of nucleaire wapens, witte fosfor, 
etc.). Verder investeert Econopolis niet in 
bedrijven waarvan meer dan 5% van de 
inkomsten afkomstig zijn van de productie 
van of handel in wapens/munitie of op maat 
gemaakte onderdelen ervan, aangezien we 
deze activiteiten als zeer controversieel 
beschouwen gezien hun onevenredige effect 
op de menselijke bevolking. 

Tabak 
Econopolis belegt niet in bedrijven die 
tabaksproducten produceren, omdat we 
bezorgd zijn over de impact van deze 
producten op de gezondheid en het welzijn 
van de samenleving. We beleggen ook niet in 
bedrijven die meer dan 5% van hun 
inkomsten halen uit de groothandel in tabaks-
producten. 

Adult entertainment / Pornografie 
Econopolis belegt niet in bedrijven die actief 
zijn in de productie of distributie van 
pornografie of adult entertainment. We 
beschouwen deze sector als zeer contro-
versieel gezien hun vermoedelijke negatieve 
impact op de maatschappij. Bovendien is de 
kans groot dat bedrijven die in deze sector 

actief zijn, de mensenrechten principes niet 
naleven (bv. de arbeidsbeginselen van de 
UNGC). 

Gokken 
Econopolis belegt niet in bedrijven die een 
aanzienlijk deel van hun inkomsten (>5%) 
halen uit gok producten of -diensten (incl. 
casino's). Wij beschouwen deze activiteiten 
als zeer controversieel, gezien de mogelijke 
impact die ze kunnen hebben op de spelers 
en hun omgeving en de maatschappij in het 
algemeen (bv. verslavingsproblematiek, risico 
op persoonlijk faillissement enzovoort). 

Alcohol 
Econopolis investeert niet in bedrijven die een 
aanzienlijk deel van hun inkomsten (>10%) 
halen uit de productie van of handel in alcohol 
(uitgezonderd bier en wijn), gezien de 
mogelijke impact op de gezondheid en het 
welzijn van individuen, en de samenleving in 
het algemeen (verslavingsproblematiek, 
chronische ziekten, verkeersongevallen 
enzovoort).  



Bont 
Econopolis belegt niet in bedrijven die een 
aanzienlijk deel van hun inkomsten (>5%) 
halen uit de productie van of handel in 
bontproducten. We beschouwen deze 
activiteit als zeer controversieel gezien hun 
impact op het dierenwelzijn.  

Speciality leather 
Econopolis belegt niet in bedrijven die een 
aanzienlijk deel van hun inkomsten (>10%) 
halen uit de productie van of handel in 
"speciality leather". We beschouwen deze 
activiteiten als zeer controversieel gezien hun 
impact op het dierenwelzijn. 

Asbest 
Econopolis investeert niet in bedrijven die 
actief zijn in de extractie of productie van 
asbestvezels. Asbest is vandaag in meer dan 
50 landen verboden. Het is bewezen dat 
asbest ernstige ziekten kan veroorzaken (o.a. 
kanker) en heeft dus een duidelijke belangrijke 
negatieve impact op de samenleving. 

Onconventionele olie & gas 
Econopolis investeert niet in bedrijven die 
actief zijn in de exploratie of winning van 
onconventionele ol ie en gas (worden 
gewonnen met andere methoden dan de 
traditionele productiemethoden. Hieronder 
vallen onder meer: de winning van teer/
oliezand, schalieolie, schaliegas en arctische 
boringen) of die daarvoor specifieke 
apparatuur of diensten leveren. Deze 
activiteiten brengen onaanvaardbare risico's 
met z ich mee voor het mi l ieu (o.a. 
watergebruik, vervuiling, energie-intensief) en 
zijn dus uitgesloten van investeringen. 

Conventionele olie & gas 
Econopolis belegt niet in bedrijven die actief 
zijn in de exploratie, winning, raffinage of 
transportatie van conventionele olie- & gas 
energiebronnen. We beschouwen deze 
activiteiten als een negatieve bijdrage aan de 
klimaatverandering.  

Steenkool 
Econopolis investeert niet in bedrijven die 
actief zijn in de exploratie, ontginning, 
winning, distributie, raffinage of transportatie 
van thermische steenkool. We beschouwen 
deze activiteiten als on-verenigbaar met een 
duurzame toekomst en als bijdragend tot de 
opwarming van de aarde omwille van de 
koolstofintensiteit van het opwekken van 
elektriciteit uit steenkool. 

Electricity generation 
Econopolis investeert niet in elektriciteits-
centrales met een koolstofintensiteit die niet 
afgestemd is op een scenario van minder dan 
2 graden (OESO Parijs akkoord). Dit betekent 
dat in 2021 de maximale gCO2/kWh 393 
bedraagt. In 2022 is dat 374, in 2023 354, in 
2024 335 en in 2025 315. 

Kernenergie 
Econopolis investeert niet in bedrijven die in 
belangrijke mate (>10% van de geïn-
stalleerde capaciteit) betrokken zijn bij de 
opwekking van energie op basis van 
kernenergie en waarvan de absolute 
productie van kernenergie niet structureel 
verhoogd wordt. Hoewel we begrip hebben 
voor de tijdelijke rol van kernenergie in de 
energiemix om over te schakelen op een 
koolstofarme energievoorziening, vinden we 
het een controversiële activiteit omwille van 
de bezorgdheid over de veiligheid en de 
milieu-impact van kernafval.



Biobrandstoffen  
Van bedrijven die actief zijn in energie-
productie op basis van biobrandstoffen wordt 
ook verwacht dat ze voldoen aan het onder 
de 2 graden-scenario zoals hierboven 
beschreven in de paragraaf over elektriciteits-
opwekking om in aanmerking te komen voor 
investeringen. 

De impact van palmolie op ontbossing en 
biodiversiteit 
Econopolis belegt niet in bedrijven die 
palmolie produceren, ongeacht het certifi-
ceringspercentage van de "Roundtable for 
Sustainable Palm Oil (RSPO)". We stellen vast 
dat de palmolieproductie geassocieerd wordt 
met een reeks milieu-, sociale en governance 
gerelateerde problemen. Deze omvatten o.a. 
ontbossing, biodiversiteit, rechten van lokale 
gemeenschappen, arbeidsomstandigheden 
en rechten van inheemse volkeren. 

Gender & diversiteit 
Gender- en divers i te i t aspecten z i jn 
momenteel niet met specifieke criteria in ons 
beleggingsproces verankerd. Via ons  
lidmaatschap bij federaties die zich richten op 
diversiteit kwesties, zoals Women in Finance, 
heeft Econopolis ervoor gekozen om deel te 
nemen en bij te dragen aan een leerproces 
met als doel deze aspecten in de toekomst in 
het investeringsproces op te nemen. 

Waterverbruik 
Waterverbruik is momenteel niet met 
specifieke criteria in ons beleggingsproces  

verankerd wegens het gebrek aan consistente 
gegevens. Niettemin wordt er rekening mee 
gehouden in zowel de beoordeling van het 
onafhankelijke niet-financiële ratingbureau 
Sustainalytics als in ons standpunt ten 
aanzien van controversiële activiteiten. Zo is 
het water-intensieve ontginningsproces van 
schaliegas een belangrijke reden waarom 
onconventionele olie- & gasbedrijven uit ons 
beleggingsuniversum worden geweerd. 

Belastingen  
Het vermogen en de bereidheid van 
emittenten om belastingen te betalen, en of 
dit transparant is en voldoet aan de 
toepasselijke belastingwetgeving, wordt 
meegenomen in de ESG-analyse van 
emittenten, zowel door onze interne analisten 
als door het onafhankelijke niet-financiële 
ratingbureau Sustainalytics (o.a. via zijn 
Controversy Score waarvoor wij specifieke 
criteria hanteren, zoals verder in dit document 
wordt beschreven). 

Onderdrukkende regimes 
Econopolis belegt niet in overheidsobligaties 
uitgegeven door regeringen die onderworpen 

zijn aan brede sancties en die de mensen-
rechten niet respecteren. Meer details over 
ons verantwoord beleggingsbeleid inzake 
beleggingen in overheidsobligaties vindt u 
verder in dit document. 

Landbouwproducten  
Econopolis belegt niet in derivaten contracten 
op landbouwproducten. De impact van 
voedselspeculatie op de volatiliteit en prijzen 
vormt een onaanvaardbaar risico voor lokale 
boeren en armere bevolkingsgroepen. 

Doodstraf 
De houding van een land ten opzichte van de 
doodstraf wordt geïntegreerd in de ESG-
analyse en de landenrisicobeoordeling die 
door het onafhankelijke niet-financiële 
ratingbureau Sustainalytics wordt berekend. 
In het duurzaamheidsbeleid van de fondsen 
met overheidsobligaties, passen wij op basis 
van deze landenrisico-beoordelingen een 
ESG-filter toe op beleggingen in staats-
obligaties. 

Pollution & Waste 
Het beleid en het gedrag van een emittent op 
het gebied van vervuiling en afval is 
opgenomen in zowel de ESG-risicorating als 
de Controversy Score, die worden berekend 
door het onafhankelijke niet-financiële 
ratingbureau Sustainalytics. 



Alleen bedrijfsemittenten met een ESG Risk Rating die tot de beste 75% 
van het gehele Sustainalytics universum behoren, komen in aanmerking 
voor de portefeuille*. 

De gemiddelde Sustainalytics ESG Risk Rating van de portefeuille moet 
lager zijn dan 30. 

Bedrijfsemittenten met een Sustainalytics Controversy Score hoger dan 4 
komen niet in aanmerking voor de portefeuille*.
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Management gaps and unmanageable risks are added up across all material ESG issues

Total Exposure

Manageable Risk

Unmanageable 
Risks

Managed Risk

Management 
Gap

Unmanaged Risk

Starting point MW�E�GSQTER]ƅW�I\TSWYVI�XS�QEXIVMEP�)7+�
issues.

Some companies have unmanageable risks, e.g. an oil 

company will always face risks related to carbon until it 

changes its business model.

Of the manageable risk a portion is managed through a 
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the remainder is considered unmanaged (Management Gap).

As a final output, the ESG Risk Rating is an evaluation 

unmanaged ESG risk.

Het insourcen van first-
class expertise 
De ESG Risk Rating van Sustainalytics meet de 
blootstelling van ondernemingen aan en het 
management van materiële ESG-kwesties. De 
rating meet en telt zowel de onbeheerde risico's 
(management gap) als de onbeheersbare risico's die 
bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de sector van een 
onderneming. Een ESG-kwestie wordt als materieel 
beschouwd als de onderneming er voldoende aan is 
blootgesteld. Corporate governance wordt voor alle 
ondernemingen als materieel beschouwd. 

Het controverse onderzoek van Sustainalytics 
identificeert en beoordeelt de betrokkenheid van 
ondernemingen bij incidenten die een negatieve 
invloed kunnen hebben op belanghebbenden, het 
milieu of de activiteiten van de onderneming. De 
Controversy Score varieert van 0 (geen controverses) 
tot 5 (ernstige impact). 

Meer informatie over de methodologie van de ESG 
Risk Rating en de Controversy Score is te vinden op 
de website (www.sustainalytics.com). 

*Om onze eigen kijk op duurzame kwesties 
mogelijk te maken, staan wij toe dat maximaal 10% 
van de portefeuille bestaat uit bedrijven met een 
ontoereikende Sustainalytics-rating, mits aanvaard 
door het investeringscomité. De portefeuille kan ook 
10% van het vermogen beleggen in bedrijven die niet 
door Sustainalytics zijn beoordeeld. 

Bedrijven worden gerangschikt in 5 categorieën op basis van hun 
ESG-risicoclassificatie. 

• Negligible Risk: ESG Risk Rating tussen 0 en 10 

• Low Risk: ESG Risk Rating tussen 10 en 20 

• Average Risk: ESG Risk Rating tussen 20 en 30 

• High Risk: ESG Risk Rating tussen 30 en 40 

• Severe Risk: ESG Risk Rating groter dan 40



Beleggen is niet zonder risico

Mogelijke risico’s 

Koersrisico: Een onvoorziene daling van de koers van de financiële instrumenten is bij beleggen steeds mogelijk. Het 
koersrisico wordt beheerd door middel van diversificatie in het portfolio van het onderliggende compartiment.


Liquiditeitsrisico: Liquiditeitsrisico ontstaat als bepaalde beleggingen moeilijk verhandelbaar zijn. De illiquiditeit wordt 
veroorzaakt door vraag en aanbod als er (bijna) alleen aanbod (verkopers) voor een financieel instrument tegen een zekere 
koers bestaat.


Marktrisico: Het marktrisico is het risico dat de hele financiële markt of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en 
de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed.


Beheersrisico: Ondanks de expertise van de beheerders bestaat steeds een risico dat de beleggingen niet het verhoopte 
resultaat opleveren.


Groeilanden: Door de belegging in opkomende markten wordt het compartiment blootgesteld aan risico’s die verband 
houden met politieke, wetgevende, financiële of fiscale instabiliteiten of onzekerheden die een negatief effect kunnen hebben 
op de waarde van de beleggingen.


Concentratierisico: De toespitsing van het compartiment op bepaalde sectoren brengt het risico met zich mee dat 
gebeurtenissen met betrekking tot deze sectoren een aanzienlijk en negatief effect kunnen hebben op de waarde van de 
volledige portefeuille van het compartiment.


Er kan ook sprake zijn van andere risicofactoren waarmee een belegger rekening moet houden met betrekking tot zijn eigen 
situatie en specifieke huidige en toekomstige omstandigheden. Alvorens uw vermogensbeheerder u kan toestaan te beleggen 
in dit product beoordeelt deze aan de hand van een vragenlijst of de voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening 
houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen, behoeftes en verlangens, en 
met uw financiële situatie.

Disclaimer 

Dit document is een weergave van het ESG-beleid van het compartiment en geen prospectus. De inhoud van dit document mag in geen geval 
beschouwd worden als beleggingsadvies met betrekking tot enig financieel instrument. De in het document bij naam genoemde 
beleggingsproducten dienen, indien voorgesteld aan klanten, beoordeeld te worden tegenover het risicoprofiel en de bestaande portefeuille 
van klanten. De informatie in dit document mag niet worden verspreid of gekopieerd of rechtstreeks of onrechtstreeks overgemaakt worden 
aan enige andere persoon voor het even welk doel.

Belangrijke informatie 
De huidige prospectus (EN), de essentiële beleggersinformatie (NL), en het laatste 

gecontroleerde jaarverslag van de bevek (alsook het laatste halfjaarlijkse verslag) 
 zijn gratis te verkrijgen bij de beheersvennootschap Conventum TPS, Boulevard 
Royal 16, L-2449 Luxemburg, of op www.conventumtps.lu


Deze documenten moeten worden gelezen vóór er wordt ingeschreven


De waarde van dit product zal consulteerbaar zijn op de website van BEAMA:  
http://www.beama.be/nl 

Contact

Verantwoordelijke uitgever: Econopolis Wealth Management NV, 
Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 Wilrijk - BE 0812 127 055


Klachten: 
Econopolis Wealth Management NV, Sneeuwbeslaan 20, bus 12, 2610 
Wilrijk, tav. de Compliance Officer. 

Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin VZW - North Gate II -  
K o n i n g A l b e r t I I - l a a n 8 b u s 2 - 1 0 0 0 B r u s s e l , e - m a i l : 
ombudsman@ombudsfin.be.

  Technische fiche 
Naam Econopolis Exponential Technologies klasse A


ISIN Kapitaliserend: LU1998245119

	 Distributie: LU1998245200


Munt Euro


Looptijd Onbeperkt, minimale horizon van vijf jaar


Minimaal instapbedrag Geen


Instapvergoeding Max. 3,0%


Uitstapvergoeding Max. 3,0%


SFDR-classificatie Artikel 8 fonds waarbij ESG-karakteristieken

	 worden gepromoot


Beurstaks bij uitstap Kapitaliserend: 1,32% met een maximum van 	 	
	 €4.000 / Distributie.: 0%


Beurstaks bij conversies Van Kap. naar Dis.: 1,32%, met max. van 	 	
	 €4.000 / Van Dis. naar Kap.: 0%


Roerende voorheffing Kap.: 0% / Dis.: 30% op ontvangen dividenden


Lopende kosten*	 Kosten die in de loop van één jaar aan het 	 	
	 compartiment worden onttrokken: max. 2,00% 		
	 (waarvan 0.7% beheerskosten)*


Jaarlijkse bewaarkost 	 0%


Frequentie van de netto-inventariswaarde Netto-inventariswaarde wordt wekelijks 	 	
	 berekend


* De aangegeven lopende kosten zijn een schatting gebaseerd op de totaal geraamde lopende kosten. 
Dat cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Risicoscore 
Om u, als potentiële belegger, in staat te 
stellen het risico van deze belegging juist in 
te schatten, kan u de risicoscore raadplegen. 
De risicocategorie is echter wel bepaald op 
basis van gesimuleerde gegevens en is 
mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het 
toekomstige risicoprofiel .

Beleggingsdoelstelling 
Het doel van het compartiment is beleggers, via een actief beheerde portefeuille, vermogenswinst op 
lange termijn op hun belegging te bieden. Dit doel zal worden nagestreefd door de activa van het 
compartiment hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkarakter van 
ondernemingen die (volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de sector technologie en 
communicatiediensten, zonder geografische beperking.

http://www.beama.be/nl/niw?set_language=nl

