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 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN AVIVA INVESTORS 

Luxemburg, 31 mei 2022 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij willen wij u informeren dat de Raad van Bestuur van het Fonds (de 'Raad') heeft besloten de volgende 

compartimenten (de 'Compartimenten') om te zetten van Artikel 6- naar Artikel 8-fondsen, in 

overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2088 van het Europese Parlement en de Raad, van 27 

november 2019 inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid in de financiëledienstensector 

(de 'Sustainable Finance Disclosure Regulation' of 'SFDR'): 

• Aviva Investors - Asian Equity Income Fund

• Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund

• Aviva Investors - Emerging Markets Corporate Bond Fund

• Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund

• Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund

• Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund

• Aviva Investors - Global Convertibles Fund

• Aviva Investors - Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund

• Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund

• Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund

• Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund

• Aviva Investors - Global Sovereign Bond Fund

• Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund

• Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund

• Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund

Deze wijziging zal van kracht worden op 1 juli 2022 (de 'Ingangsdatum'). 

Per de ingangsdatum zullen de hierboven genoemde Compartimenten milieu- en/of maatschappelijke 

kenmerken bevorderen. 

De Raad heeft bovendien besloten meer informatie op te nemen over verantwoord beleggen in de nieuwe 

paragraaf 'Beleid van Aviva Investors inzake Overgangsbenadering en Verantwoord beleggen' in het 

prospectus. 
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Het beleggingsproces omvat nu bindende ESG-kenmerken (ESG-screening en sectoruitsluitingen), de 

integratie van ESG-overwegingen en de overgangsfilosofie van de beleggingsbeheerder in de 

beleggingsbeslissingen. 

De Beleggingsbeheerder streeft ernaar zowel leiders op het gebied van duurzaamheid te identificeren als 

bedrijfs- en soevereine entiteiten die het potentieel hebben en de inzet tonen om te verbeteren. Bedrijven 

worden uitgesloten aan de hand van ons Baseline Exclusions Policy en er wordt gebruik gemaakt van een 

reeks ESG-gegevenstools samen met kwalitatief onderzoek door het grote, toegewijde team van eigen ESG-

specialisten van de Beleggingsbeheerder. De Beleggingsbeheerder zal de gewenste overgang katalyseren en 

bevorderen door middel van meerdere hefbomen, inclusief stemmen, betrokkenheid en wat 

'macrorentmeesterschap' wordt genoemd. Dat wil zeggen omgang met regelgevers, overheden en andere 

entiteiten om 'de spelregels te veranderen', ten gunste van die bedrijven die oplossingen leveren voor 

duurzaamheidsproblemen of die de overgang naar een duurzame toekomst ondersteunen. 

 

De filosofie van de Beleggingsbeheerder ten aanzien van verantwoord beleggen is investeren in de 

overgang naar een duurzamere toekomst en, in het bijzonder, de relatieve voordelen te bevorderen van 

betrokkenheid in plaats van afstoting. De Beleggingsbeheerder zal daarom trachten bedrijven te vinden om 

in te beleggen die ofwel een focus hebben op het bieden van duurzaamheidsoplossingen, de hoogste 

normen van bedrijfsgedrag laten zien (afgezet tegen de nationale en internationale normen, zie hieronder), 

ofwel zich in een overgang bevinden en zich ontwikkelen om duurzamer en verantwoordelijker te worden.  

De Beleggingsbeheerder is van mening dat een benadering voor de Compartimenten die worden beheerd 

die puur op uitsluitingen is gebaseerd, of eenvoudigweg beleggen in actuele leiders op het gebied van 

duurzaamheid, zou leiden tot een beperkte capaciteit van de Beleggingsbeheerder om een duurzame 

toekomst vorm te geven en niet zou helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie. Voor een 

daadwerkelijke verandering is een radicale hervorming van de mondiale economie en industrieën nodig, en 

beleggers moeten bereid zijn de overgang van 'bruin' naar 'groen' volledig te ondersteunen en aan deze 

overgang deel te nemen. Het scheppen van een 'betere morgen' betekent dat we onze rol moeten spelen als 

beleggers en eraan moeten bijdragen dat 'de wereld van vandaag' beter wordt.  

De Beleggingsbeheerder merkt ook op dat de toename van ESG-beleggen met een smalle focus op 'groene' 

bedrijven in veel gevallen opgeblazen waarderingen heeft veroorzaakt die uiteindelijk de 

duurzaamheidsdoelstellingen kunnen ondermijnen en niet-optimale resultaten voor klanten kunnen 

opleveren.  

Raadpleeg de bijlage ESG Screening Impact bij deze kennisgeving met daarin een overzicht van ESG-

overwegingen die op elk Compartiment van toepassing kunnen zijn. 

Verdere informatie over de benadering van Aviva Investors van Artikel 8 vindt u op de website van Aviva 

Investors onder de EU-verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid in de 

financiëledienstensector. 

*** 

Als u deze wijzigingen niet accepteert, kunt u tot 30 juni 2022 kosteloos verzoeken om de terugkoop van uw 

aandelen of de omzetting ervan in die van een ander compartiment, overeenkomstig de voorwaarden die zijn 

uiteengezet in het Prospectus. 

Een bijgewerkte versie van het Prospectus van juli 2022, waarin de bovenstaande wijziging is opgenomen, zal 

binnenkort gratis verkrijgbaar zijn op het hoofdkantoor van het Fonds. 

Termen met een hoofdletter die in deze kennisgeving niet werden gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis 

hebben als in het Prospectus van het Fonds. 
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Indien u nog vragen hebt over de bovenstaande wijzigingen, kunt u contact opnemen met Aviva 

Investors Luxembourg S.A. op het volgende nummer: +352 40 28 20 1. 

 

Hoogachtend, 

 

Cindy Joller 

Namens de Raad van Bestuur 
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% MW

Asian Equity Income Fund MSCI AC Asia ex Japan Index* Artikel 8 √ √ √ √ 2.10% 2.26%

Climate Transition European Equity Fund MSCI Europe Index* Artikel 8 √ √ √ √ √ 0.00% 1.28%

Climate Transition Global Credit Fund Bloomberg Global Aggregate Corporate Index** Artikel 8 √ √ √ √ √ 0.00% 4.39%

Climate Transition Global Equity Fund MSCI All Countries World Index* Artikel 8 √ √ √ √ √ 0.00% 2.99%

Emerging Markets Bond Fund JP Morgan EMBI Global Index*** Artikel 8 √ √ √ √ 0.37% 1.85%

Emerging Markets Corporate Bond Fund JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index*** Artikel 8 √ √ √ √ 0.33% 6.18%

Emerging Markets Equity Small Cap Fund MSCI Global Emerging Markets Small Cap TR Index* Artikel 6 √ n.v.t. n.v.t.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund JP Morgan GBI‐EM Global Diversified Index*** Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% 0.00%

European Corporate Bond Fund Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index** Artikel 6 √ 0.00% 1.40%

Global Convertibles Absolute Return Fund Sofr‐rente (USD) Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% n.v.t.

Global Convertibles Fund Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index**** Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% 0.00%

Global Emerging Markets Core Fund MSCI Emerging Markets Index* Artikel 8 √ √ √ √ 1.01% 3.22%

Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund MSCI Emerging Markets Index* Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% 3.22%

Global Emerging Markets Index Fund MSCI Emerging Markets Index* Artikel 6 n.v.t. n.v.t.

Global Equity Endurance Fund MSCI All Countries World Index* Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% 3.00%

Global High Yield Bond Fund Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap** Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% 1.24%

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Total Return** Artikel 8 √ √ √ √ 3.77% 4.39%

Global Sovereign Bond Fund Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Hedged EUR** Artikel 8 √ √ 0.00% 0.00%

Multi‐Strategy Target Return Fund Basisrente van de Europese Centrale Bank (“ECB”) Artikel 8 √ √ √ √ √ √ 0.06% n.v.t.

Natural Capital Transition Global Equity Fund MSCI All Country World Gross TR Index* Artikel 8 √ √ √ √ √ 0.00% 3.00%

Short Duration Global High Yield Bond Fund Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Cap 1‐5 Year Total Return Index** Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% 0.90%

Social Transition Global Equity Fund MSCI All Country World Gross TR Index* Artikel 8 √ √ √ √ √ 0.00% 3.00%

UK Equity Unconstrained Fund FTSE All Share Index***** Artikel 8 √ √ √ √ 0.00% 3.79%

De gegevens in deze tabel worden louter ter informatie verstrekt en moeten gelezen worden in samenhang met de verstrekte beleggersmededeling, gedateerd 31 mei 2022.
Gegevens zijn weergegeven per 29 april 2022 en geven aan waar de benadering een wezenlijke impact op de beleggingsstrategie heeft. 
[1] De tabel beschrijft uitsluitend de aspecten van de ESG‐screening die onze definitie beperken van het belegbare universum van het fonds en hoe het fonds gewoonlijk belegt.
[2] Gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en moeten samen met het productprospectus worden gebruikt.

[4] Meer informatie over de ESG‐criteria van Aviva Investor vindt u op de website van Aviva Investors in de ESG‐begrippenlijst. 

DISCLAIMERS BIJ DE INDEX

Integratie van de overgangsbenadering en verantwoordelijke beleggingsfilosofie van Aviva Investors [1, 2, 4]

[3] In de meeste gevallen wordt de benchmark van het compartiment gebruikt als een redelijke benadering van het belegbare universum voor het compartiment. Dit is een raming op een bepaald tijdstip. De werkelijke impact van de beperkingen kan groter zijn op basis van bredere beleggingsbevoegdheden van het 
fonds om buiten de benchmark om te beleggen. Daarom is dit het minimumpercentage als onze beste raming en het houdt geen rekening met de beperkingen die deze uitsluitingen ook opleggen aan de overwegingen van het fonds in uitgesloten activa/sectoren.  Voor sommige fondsen (aangemerkt als 'n.v.t.') is het 
niet mogelijk een geschatte impact van de screening te bieden, omdat er geen geschikte index voorhanden is die voor de beoordeling gebruikt kan worden of het compartiment heeft een rentevoet als prestatiebenchmark. Daarnaast geldt dat als de benchmark geen volledige vertegenwoordiging is van het belegbare 

* MSCI geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen en zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige MSCI‐gegevens die hierin zijn vervat. De MSCI‐gegevens mogen niet verder worden verspreid of gebruikt 
als basis voor andere indexen, effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, ondersteund, gecontroleerd of opgesteld door MSCI. De MSCI‐gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of een aanbeveling tot het 
nemen (of het zich onthouden) van enige beleggingsbeslissing en mogen niet als zodanig worden gebruikt.
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Uitgegeven door Aviva Investors Luxembourg S.A. Maatschappelijke zetel: 2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor, 1249 Luxemburg. Onder toezicht van Commission de Surveillance du Secteur Financier. Een Aviva‐onderneming. 

*****Het fonds is op geen enkele wijze verbonden met, of gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de London Stock Exchange Group plc en haar groepsondernemingen (gezamenlijk de "LSE Group"). FTSE Russell is 
een handelsnaam van bepaalde ondernemingen van de LSE Group. Alle rechten op de FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP (de "Index") berusten bij de desbetreffende vennootschap van de LSE Group die eigenaar is van de Index. 
FTSE® is een handelsmerk(en) van de desbetreffende LSE Group en wordt door elke andere LSE Group onder licentie gebruikt. De Index wordt berekend door of namens FTSE International Limited of een aan FTSE gelieerde 
onderneming, agent of partner. De LSE Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens wie dan ook die voortvloeit uit (a) het gebruik van, het vertrouwen op of eventuele fouten in de Index of (b) de belegging in of de 
exploitatie van het Fonds. De LSE Group doet geen enkele bewering, voorspelling, garantie of verklaring met betrekking tot de uit het Fonds te behalen resultaten of de geschiktheid van de Index voor het doel waartoe hij door Aviva 
Investors Luxembourg SA wordt aangewend.

**“Bloomberg®” en de Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Cap, Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Total Return, Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total 
Return Index Hedged EUR, Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% Cap 1‐5 Year Total Return Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Indices zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L. P. en haar 
gelieerde ondernemingen, inclusief Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door Aviva Investors. Bloomberg 
is niet verbonden met Aviva Investors, en Bloomberg keurt het Aviva Investors Climate Transition Global Credit Fund, Aviva Investors Global High Yield Bond Fund, Aviva Investors Global Investment Grade Corporate Bond Fund, Aviva 
Investors Global Sovereign Bond Fund, Aviva Investors European Corporate Bond Fund, Aviva France Global High Yield Fund niet goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet garant voor 
de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot het Aviva Investors Climate Transition Global Credit Fund, Aviva Investors Global High Yield Bond Fund, Aviva Investors Global Investment 
Grade Corporate Bond Fund, Aviva Investors Global Sovereign Bond Fund, Aviva Investors European Corporate Bond Fund, Aviva France Global High Yield Fund.

***De informatie is verkregen van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar J.P. Morgan staat niet garant voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. De index wordt gebruikt met toestemming. De Index mag niet gekopieerd, 
gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J.P. Morgan. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & Co. Alle rechten voorbehouden.

**** Lipper Limited, een Refinitiv‐onderneming. Alle rechten voorbehouden. Elke kopie, herpublicatie of herdistributie van de inhoud van Lipper, inclusief door caching, framing of soortgelijke middelen, is uitdrukkelijk verboden, tenzij 
met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lipper. De informatie in deze factsheet van het Fonds is verkregen uit of gebaseerd op bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er wordt geen garantie gegeven dat de 
informatie nauwkeurig of volledig is. De status van Lipper Leaders wordt maandelijks berekend aan de hand van gegevens op het moment van de berekening. Lipper, andere leden van Refinitiv en hun leveranciers zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele fouten in de inhoud, of voor enige actie die op grond daarvan wordt ondernomen. De publicatie vormt geen aanbod om aandelen te kopen in de fondsen waarnaar verwezen wordt, noch vormt de informatie over de 
fondsen van Lipper Leader een aanbeveling om beleggingsfondsen te kopen of te verkopen. Lipper Leaders analyseert in het verleden behaalde resultaten van fondsen, en beleggers moeten beseffen dat in het verleden behaalde 
resultaten geen garantie zijn voor de toekomst. Lees het prospectus van het fonds voor alle details. Lipper en het Lipper‐logo zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van Refinitiv. Voor meer informatie over andere 
diensten van Lipper kunt u de openbare website van Lipper bezoeken: www.lipperweb.com of contact met ons opnemen via https://my.refinitiv.com/content/mytr/en/ myrefinitivsupport.html 

#Aviva Investors: Public


	2022.05.31 - Notice to Shareholders - Art 8 transition- NL
	NL_May 2022 - A8 SICAV Matrix_ AI SICAV

