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BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN

De houders van deelbewijzen van Star Fund worden geïnformeerd over de volgende wijzigingen die op 1
oktober 2018 in werking zullen treden:
1. Wijziging van het beleggingsbeleid van het Fonds
De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan het beleggingsbeleid:
« Duurzaamheidskenmerken
Binnen bovenstaande beperkingen heeft het Fonds tot doel te beleggen in bedrijven en instellingen die een
duurzame ontwikkeling nastreven, met respect voor het milieu, haar maatschappelijke rol en een
deugdelijk bestuur.
Concreet betekent dit dat de beheerder verder kijkt dan enkel financiële criteria. Milieu-, maatschappelijke
en bestuurlijke factoren, hierna ESG-factoren genoemd, worden eveneens meegenomen in de analyses en
beleggingsbeslissingen.
De beheerder laat zich hierin bijstaan door het ESG Comité van NN Investment Partners, een
bedrijfsonderdeel van NN Group. Deze is verantwoordelijk voor het formuleren van het beleidskader voor
verantwoord beleggen waarbinnen de beheersbeslissingen, rekening houdend met de geldende restricties
en beperkingen, dienen te worden genomen.
Het ESG Comité wordt voorgezeten door de Chief Investment Officer van NN Investment Partners en is
samengesteld uit senior managers, die de verschillende bedrijfsafdelingen vertegenwoordigen, en
gespecialiseerde onderzoekers die waken over de benadering van het verantwoord beleggen.
Om tot een duurzame portefeuille te komen, maakt de beheerder een selectie van aandelen en obligaties.
Voor aandelen en obligaties uitgegeven door bedrijven is de selectie gebaseerd op een analyse van de
volgende criteria met betrekking tot de uitgever:
- Respect voor het milieu (E)
- Aandacht voor de maatschappij (S) en
- Deugdelijk bestuur (G)
Deze analyse (voorbeelden van specifieke criteria die meegenomen worden in de analyse: Respect voor het
milieu: waterbeheer, uitstoot van broeikasgassen, groen inkoopbeleid; Aandacht voor de maatschappij:
arbeidsvoorwaarden, klantentevredenheid; Deugdelijk Bestuur: onafhankelijkheid Raad van Bestuur,
verloningsbeleid) resulteert in een ESG-score waarbij de beheerder ook rekening houdt met de mate waarin
deze ESG-score evolueert. De beheerder maakt hierbij gebruik van interne en externe scoringssystemen.
Enkele belangrijke dataleveranciers zijn: Bloomberg, een toonaangevende dataleverancier voor bedrijven
en markten; Sustainalytics, biedt ESG-beleid, prestatie- en gedragsinformatie voor meer dan 5.000
emittenten en bedrijven; ISS Ethix Climate Solutions, een gespecialiseerde onderzoeker over gegevens over
de ecologische voetafdruk, afval- en waterverbruik van meer dan 5000 bedrijven. De ESG-score van een
bedrijf kan verlaagd worden indien het betrokken geraakt bij controversiële incidenten. Deze ESGgerelateerde controversiële incidenten worden geschaald afhankelijk van hun potentiële impact op het
milieu, de samenleving en het bedrijf zelf.
Voor obligaties uitgegeven door nationale overheden, supranationale debiteuren en/of aan de overheid
gelinkte agentschappen komen alleen landen met een A- en B-rating in aanmerking. Via een extern
scoringssysteem worden de ESG prestaties van een land geclassificeerd op basis van factoren die de
economische vooruitzichten, kredietwaardigheid en potentiële reputatierisico’s beinvloeden. Dit geeft
inzicht in de politieke en sociale stabiliteit, het milieurisico en de trends hierin. De classificatie gaat van A to

E, waarbij categorie A bestaat uit landen die significant boven de gemiddelde rating scoren en categorie E
uit landen die significant onder de gemiddelde rating scoren.
Bovenop de beperkingen die resulteren uit de “Responsible Investment Framework Policy” van NN Group,
zoals vermeld onder punt 2.3. “Sociale, ethische en milieuaspecten”, moeten de geselecteerde bedrijven
voldoen aan bijkomende uitsluitingscriteria.
Deze uitsluitingscriteria hebben betrekking op bedrijven die actief zijn in volgende sectoren:
- Tabak
- Wapens
- Kernenergie (wel toegestaan voor groene obligaties. Groene obligaties zijn vastrentende instrumenten
waarbij de opbrengsten worden gebruikt voor het gedeeltelijk of volledig (her) financieren van nieuwe
en/of bestaande projecten die gunstig zijn gebleken voor het milieu.)
- Gokactiveiten
- Adult entertainment
- Bont en speciaalleder
De beheerder sluit ook bedrijven uit die in strijd handelen met algemeen aanvaarde waarden en normen:
-

schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
schending van belangrijkste conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie,
- schending van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en
- nauw betrokken zijn bij dictatoriale regimes.
-

Deze lijst is niet limitatief en kan onder toezicht van het ESG Comité worden aangepast.
Wanneer onderliggende activa niet langer als verantwoord beschouwd kunnen worden en niet langer aan
bovenstaande criteria voldoen, zal de beheerder de betrokken activa binnen een beperkte tijd vervangen
door maatschappelijk verantwoorde alternatieven. »
2. Wijziging van paragraaf 2.3. Sociale, ethische en milieuaspecten, als volgt:
« Het Fonds past de “Responsible Investment Framework Policy” van de NN Group toe. In
overeenstemming met dit beleid streeft het Fonds ernaar om, waar wettelijk mogelijk, niet te investeren in
onder meer bedrijven die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie, het onderhoud of de
handel in controversiële wapens en bedrijven die betrokken zijn in de productie van tabaksproducten, zoals
omschreven in het genoemde beleid. Aanvullende informatie over het “Responsible Investment Framework
Policy” van de NN Group is beschikbaar op de website www.nn-group.com. »
***
De houders van deelbewijzen die niet akkoord gaan met de hierboven beschreven wijzigingen kunnen vanaf de
datum van deze publicatie tot en met 30 september 2018 kosteloos (met uitzondering van de toepasselijke
taksen zoals gespecifieerd in het prospectus) verzoeken om de terugkoop van hun deelbewijzen.
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, evenals de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar in
het Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij de instellingen belast
met de financiële dienst.
De financiële dienst wordt verzekerd door de agentschappen van ING Bank NV, Sint-Michielswarande 60, 1040
Brussel en Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.
De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap

