DUURZAAM BELEGGINGSBELEID
We maken onderscheid in verschillende beleggingen. Beleggingen die Scildon doet, ook wel ‘eigen beleggingen’ genoemd en beleggingen van klanten, ook wel
‘unit-linked’ (waarbij ‘unit’ verwijst naar een eenheid in een beleggingsfonds) beleggingen genoemd. Die laatste zijn beleggingen in fondsen en lifecycles voor de
beleggingsverzekeringen en pensioenopbouw. Hieronder hebben we ons duurzaam beleggingsbeleid van de eigen beleggingen, onderdeel voor onderdeel, toegelicht.

BEWUST
BELEGGEN

THEMA’S DIE
VERSCHIL MAKEN

EXTRA STRENG VOOR
GEVOELIGE SECTOREN

Scildon neemt haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Zo ook in duurzaam
beleggen.

Uw kapitaal mag alleen worden gebruikt voor
beleggingen of landen die verantwoord zijn,
die verschil maken in de wereld.

Sommige sectoren houdt Scildon nauwlettend
in de gaten. Daar stelt Scildon ook strikte
beleggingscriteria voor op.

SCILDON KIEST VOOR
VERANTWOORD

WAKEN VOOR
MENSENRECHTEN

ENERGIE, MIJNBOUW,
OLIE EN GAS

INSPIRATIE UIT
BEWEZEN BRONNEN

RESPECT VOOR
GELIJKE RECHTEN

MAAKINDUSTRIE

INZET VOOR KLIMAAT

WAPENINDUSTRIE

GOED VOOR MILIEU EN
NATUUR

DEZE SECTOREN
ZIJN UITGESLOTEN

Focus op vijf Sustainable Development
Goals van de VN:
• Klimaatverandering
• Zeeën en oceanen
• Ecosystemen en biodiversiteit
• Gezond en welzijn
• Werk en economische groei

BELEGGINGEN VAN
KLANTEN

Scildon moet voldoen aan de Europese
verordening Sustainable Finance
Disclosure Regulation.

Scildon wil niets te maken
hebben met ondernemingen of
landen die de mensenrechten
schenden

Ondernemingen moeten resepectvol
met medewerkers omgaan en iedereen
gelijk behandelen.

Scildon eist transparantie over hoe
bedrijven van invloed zijn op het
klimaat en beoordelen ze daarop.

Bedrijven moeten positief en
professioneel met de natuur en
hun omgeving omgaan. Ook in hun
productieketen.

• Alleen beleggen in transitie van fossiel
naar duurzaam
• Geen aantasting van beschermde gebieden
• Maatschappelijk verantwoord

• Respect voor de rechten
van werknemers
• Geen kinderarbeid

• Geen controversiële wapens
• Geen kernwapens

• Tabak
• Bont en exotisch leer
• Gokken
• Seksindustrie

2021 sept

• Aandacht voor gevoelige thema’s
• Hoge eisen aan bedrijven en sectoren
• Sommige sectoren sluiten we principieel uit
• Scherp op duurzame prestaties

