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Ecologische en/of sociale kenmerken 
(E/S-kenmerken) 

Fondsbenaming: Yongo Defensive Fund 
Legal Entity Identifier : G05OZ4J4E05KDATL0J93

 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling? 

               Ja  Nee  

 Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen 

met een milieudoelstelling worden gedaan:  ___ 
 Het product promoot ecologische/sociale (E/S) 

kenmerken, en hoewel het geen duurzame beleggingen 
als doelstelling heeft, zal het een minimumaandeel 
duurzame beleggingen van 15% behelzen 

 in economische activiteiten die als ecologisch 

duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie 
 met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-taxonomie 

 in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie 

 met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die niet als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-taxonomie 

  met een sociale doelstelling 

 Er zal een minimumaandeel duurzame beleggingen 

met een sociale doelstelling worden gedaan: ___ 
 Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal geen 
duurzame beleggingen doen 

 
Dit document werd opgesteld door AG op basis van de beschikbare informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten. 
AG is hiervoor afhankelijk van onderliggende fondsbeheerders die gezien de huidige stand van de wetgeving nog niet alle data 
aangeleverd hebben. 

  

Geen beschikbare informatie. 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit financiële product gepromote 
ecologische of sociale kenmerken gemeten? 

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
 

Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe 
draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen? 

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
 

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan 
ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen? 

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
 

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? 

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de 
leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? 

Geen beschikbare informatie. 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product? 

 

Duurzame belegging: een 
belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan het behalen 
van een milieudoelstelling of 
een sociale doelstelling, mits 
deze belegging geen 
ernstige afbreuk doet aan 
milieu- of sociale 
doelstellingen en de 
ondernemingen waarin is 
belegd praktijken op het 
gebied van goed bestuur 
toepassen. 

De EU-taxonomie is een 
classificatiesysteem dat is 
vastgelegd in Verordening 
(EU) 2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten is vastgesteld. 
In de verordening is geen 
lijst van sociaal duurzame 
economische activiteiten 
vastgesteld. Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling kunnen al 
dan niet in overeenstemming 
zijn met de taxonomie. 

Duurzaamheidsindicatoren 
meten hoe de ecologische of 
sociale kenmerken die het 
financiële product promoot 
worden verwezenlijkt. 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn de 
belangrijkste negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren die 
verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten en 
bestrijding van corruptie en 
omkoping. 
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 Ja 

 Nee 

 

 

  

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te 
voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot? 

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
 

Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte overwogen vóór de 
toepassing van die beleggingsstrategie? 

Geen beschikbare informatie. 

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is 
belegd? 

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De categorie « Afgestemd op E/S-kenmerken » omvat de beleggingen van het financiële product om de voldoen aan de 
ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 

De categorie « Overige » omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische 
of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 

De categorie « Afgestemd op E/S-kenmerken » omvat : 

- subcategorie « Waarvan duurzame investeringen » omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale 
doelstellingen ; 

- subcategorie « Waarvan investeringen met overige E/S-kenmerken » omvat beleggingen die zijn afgestemd op 
ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product 
promoot? 

Geen beschikbare informatie. 

 
 
 
 

Afgestemd op E/S-kenmerken  -  

Waarvan duurzame beleggingen: 15% 

Afgestemd op de taxonomie: 0% 

Overige ecologisch:   -  

Sociaal:  -  

Waarvan investeringen met overige E/S-kenmerken:  -  

Overige  -  

Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren? 

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product? 

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland? 

De beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissingen op 
basis van factoren als 
beleggingsdoelstellingen en 
risicotolerantie. 

Praktijken op het gebied van 
goed bestuur omvatten 
goede 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning van 
het betrokken personeel en 
naleving van de 
belastingwetgeving. 

De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in bepaalde 
activiteiten. 

Op de taxonomie 
Afgestemde activiteiten 
worden uitgedrukt als 
aandeel van: 
- de omzet die het aandeel 
van de opbrengsten uit 
groene activiteiten van 
ondernemingen waarin is 
belegd weerspiegelen; 
- de kapitaaluitgaven 
(CapEx) die laten zien welke 
groene beleggingen worden 
gedaan door de 
Ondernemingen waarin is 
belegd, bv. voor een transitie 
naar een groene 
economie; 
- de operationele uitgaven 
(OpEx) die groene 
operationele activiteiten van 
ondernemingen waarin is 
belegd weerspiegelen. 
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Geen beschikbare informatie. 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien 
er geen geschikte methode is om te bepalen of staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming 
op de taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de 
afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële product anders dan in staatsobligaties. 

 

  

* Voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” alle blootstellingen aan staatsschulden. 

Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten? 

Geen beschikbare informatie. 

 
 

 

Geen beschikbare informatie.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Geen beschikbare informatie. 

 

 

 
Geen beschikbare informatie. 

 

 

  

Geen beschikbare informatie. 

 

 

 

Meer informatie over het fonds en het duurzame beleggingsbeleid vindt u op de volgende pagina's: https://yongo.be/. 

0%

100%

1. Afstemming op taxonomie van beleggingen 
met inbegrip van overheidsobligaties*

Op taxonomie
afgestemde beleggingen

Overige beleggingen

0%

100%

2. Afstemming op taxonomie van beleggingen exclusief 
overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde
beleggingen

Overige beleggingen

In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie? 

 

Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-
taxonomie? 

 

Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen? 

 

Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze bedoeld en bestaan er ecologische of sociale 
minimumwaarborgen? 

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit 
financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die dit 
financiële product promoot? 

 

Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden? 

 

Faciliterende activiteiten 
maken het rechtstreeks 
mogelijk dat andere 
activiteiten een substantiële 
bijdrage leveren aan een 
milieudoelstelling. 
 
Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
Alternatieven beschikbaar 
zijn en die onder meer 
broeikasgasemissieniveaus 
hebben die overeenkomen 
met de beste prestaties. 

zijn duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling die geen 
rekeninghouden met de 
criteria voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten in het kader van 
de EU taxonomie. 

https://yongo.be/

