Verklaring inzake duurzaamheidsrisico’s en -factoren

Als verzekeringsonderneming die verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten (IBIP) beschikbaar
stelt is Credimo onderworpen aan de Europese Verordening (EU) 2019/2088 van 27/11/2019
betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR”).
SFDR schrijft voor dat een verzekeringsonderneming haar klanten dient te informeren over
-

haar gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in haar
beleggingsbeslissingsprocedure (artikel 3);
het al dan niet in aanmerking nemen van ongunstige effecten van haar
beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren (artikel 4).

Deze informatie dient te worden gepubliceerd op de website.
Credimo tracht, met toepassing van ESG-overwegingen, duurzaam en verantwoord te beleggen in
financiële instrumenten, in het bijzonder voor haar investeringen in het kader van haar
spaarverzekeringen tak 21 en tak 26.
ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en
verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging.
De milieucriteria gaan na hoe een bedrijf bijdraagt aan en presteert op het gebied van milieuuitdagingen (bv. afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering). De
sociale criteria kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bv. beheer van het menselijk
kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid en
misleidende verkoop) en de Governance-criteria onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bv.
beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede
diversiteit en structuur).
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Credimo investeert niet in bepaalde landen, sectoren en activiteiten. De beperkingen zijn deels
gebaseerd op wet- en regelgeving en deels op de eigen normen en waarden.
Zo wordt uitgesloten rechtstreeks te beleggen in investeringen gerelateerd aan landen of
verenigingen die voorkomen op de lijst van landen en verenigingen onder embargo en investeringen
gerelateerd aan zogenoemde “belastingparadijzen”, aan de productie van en handel in wapens en
gerelateerd aan de seksindustrie, en wordt gestreefd naar de verdere afbouw van de investeringen
gerelateerd aan tabak, niet-conventionele olie- en gasontginning en steenkool.
Bij gebrek aan een voldoende wetgevend perspectief, is het ons op dit moment niet mogelijk toe te
lichten op welke manier duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in onze
beleggingsbeslissingprocedure, noch hoe wij ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen.
Credimo neemt zich voor om dit naar de toekomst wel te doen en dat van zodra er een bruikbaar
kader wordt aangereikt middels de publicatie van de technische standaarden (“RTS”) die indicatoren
zullen voorzien aan de hand waarvan de duurzaamheidsrisico’s kunnen worden gekwantificeerd. De
toepassing van de RTS is evenwel uitgesteld tot latere datum.
Voor de volledigheid stippen wij aan dat Credimo
- geen beleggingsverzekeringen in de strikte zin (tak 23) aanbiedt, en dus ook geen producten
of fondsen die gewag maken van duurzaamheid door ecologische of sociale kenmerken te
promoten of die duurzaamheid tot doel hebben (geviseerd door de artikelen 8 tot en met 11
SFDR);
- geen vermogensbeheer- noch beleggingsadviesdiensten aanbiedt;
- de duurzaamheidsrisico’s niet integreert in haar beloningsbeleid.
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