Informatie over integratie van duurzaamheidsrisico’s bij Mhpf
Bij het beleggen van uw pensioengeld vindt Mhpf een goede risico/rendementsverhouding essentieel.
Daarom kijken we nauwgezet naar de risico’s van elke belegging. Daarbij spelen ook
duurzaamheidsrisico’s een belangrijke rol. Zo verwachten we dat bedrijven die goed bestuurd worden
en voor ons en onze deelnemers herkenbare ethische normen hanteren, minder riskant zijn als
belegging of betere toekomstperspectieven hebben dan bedrijven die daarop zwakker scoren. Ook
denken we dat bedrijven die sterker leunen op bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, met grotere
uitdagingen worden geconfronteerd bij maatregelen om de opwarming van de aarde af te remmen.
Hoe we omgaan met duurzaamheidsrisico’s staat in ons Maatschappelijk Verantwoord
Beleggingsbeleid. We kijken naar enkele duurzaamheidsrisico’s. Sinds maart 2021 is nieuwe
Europese wetgeving van kracht: de Informatieverschaffingsverordening, ook wel bekend als de
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Financiële marktpartijen, waaronder
pensioenfondsen, moeten aangeven of zij de wettelijk voorgeschreven belangrijke ongunstige effecten
van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in acht nemen als zij beleggingsbeslissingen
nemen. Dit betreft ten minste 18 verschillende duurzaamheidsrisico’s. Als pensioenfondsen dit doen
moeten ze een verklaring opstellen over hoe ze dat precies doen. Voor kleinere financiële instellingen
bestaat de ruimte om niet al deze 18 ongunstige duurzaamheidseffecten mee te wegen en de
verklaring niet op te stellen. Voor Mhpf kost het opstellen van de verklaring, het formuleren van
doelstellingen en maatregelen voor elk van die risico’s en vooral het meten van de mate waarin Mhpf
slaagt in het reduceren van die risico’s, disproportioneel veel tijd, geld en inspanning in verhouding tot
onze omvang. Bijvoorbeeld dat Mhpf voor elke van de 18 duurzaamheidsrisico’s goed moet overzien
wat het beperken ervan betekent voor onze deelnemers. Dit is de reden dat Mhpf kiest voor een “optout” structuur, wat betekent dat we geen rekening houden met de belangrijke ongunstige effecten van
onze beleggingen in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te
verschijnen secundaire wetgeving.
In het kader van de Informatieverschaffingsverordening hebben we onze pensioenregeling
beoordeeld, en geconcludeerd dat we wel kijken naar bepaalde duurzaamheidsrisico’s, maar dat we
geen specifieke ecologische of sociale kenmerken promoten of een duurzaam beleggingsdoel
hanteren. De onderliggende beleggingen van dit financiële product (de Mhpf pensioenregeling)
houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
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