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ARTIKEL 4
Belangrijkste negatieve gevolgen voor duurzaamheid (PAI)

Columbia Threadneedle Investments EMEA neemt de belangrijkste negatieve gevolgen (Principal Adverse 
Impacts of PAI’s) voor duurzaamheid mee in beleggingsbeslissingen voor financiële producten die voldoen 
aan de vereisten uit de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

We zullen onze aanpak van PAI’s in het verlengde leggen van de technische reguleringsnormen (TRN), die 
nog niet zijn afgerond. Voor zover mogelijk zullen we PAI-factoren analyseren aan de hand van de in de TRN 
ontwikkelde methodiek. Het is ons streven de gevolgen voor duurzaamheidsfactoren te beoordelen en in 
kaart te brengen welke bedrijven of instellingen het meest aan dergelijke risico’s blootgesteld zijn. Voor 
zover dat uitvoerbaar is, zullen we proberen ons op de belangrijkste blootstellingen te concentreren. Onze 
informatieverschaffing over PAI’s zal aansluiten op de data waarop de SFDR van toepassing wordt.

We houden ons aan en bouwen voort op een breed scala aan codes, normen en raamwerken bij de 
ontwikkeling van ons eigen engagementbeleid en onze engagementpraktijken. Noemenswaardig zijn met 
name de door de VN gesteunde Principes voor Verantwoord Beleggen (Principles for Responsible Investment 
of PRI), waar we een van de eerste ondertekenaars van waren.

Nadere informatie over de manier waarop we onze verantwoordelijkheid nemen door bestuurspraktijken te 
beïnvloeden en over onze engagementactiviteiten als aandeelhouder vindt u op onze website. Hier vindt u 
ook informatie over onze omgang met de Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten II (2018/828/EU).
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Deze informatie wordt in overeenstemming met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (Verordening (EU) 2019/2088) verstrekt en kan gewijzigd worden naar aanleiding van nieuwe of geactualiseerde 
wettelijke richtlijnen of andersoortige veranderingen. Raadpleeg het actuele prospectus van het fonds of de overeenkomst voor vermogensbeheer voor nadere informatie en alle risico’s die gepaard gaan 
met beleggingen. De informatie in dit document mag niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Columbia Threadneedle Investments in welke vorm dan ook worden gekopieerd of aan derden 
worden doorgegeven. Dit document is eigendom van Columbia Threadneedle Investments en dient op verzoek te worden teruggegeven. 02.21 | J31388 – 4 


