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Verordening betreffende informatieverschaffing 
over duurzaamheid in de financiële 
dienstensector (2019/2088) (de Verordening) 
 
 
Wilgenhaege Capital Markets B.V. (Wilgenhaege) doet de volgende mededelingen in overeenstemming met artikel 3(1), 4(1) 
(b) en 5(1) van de Verordening. 
 
 

1. Duurzaamheidsrisico beleid  
Duurzaamheidsrisico betekent een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die,  
indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan 
veroorzaken. Duurzaamheidsrisico's zijn voor Wilgenhaege risico's die, indien deze voordoen, een materiële 
negatieve impact zouden hebben op de waarde van de belegging die voor rekening van de klanten van  
Wilgenhaege (de Klanten) werd gedaan.  
 
Voordat er beleggingsbeslissingen worden genomen namens een Klant, voert Wilgenhaege een due diligence uit die 
onder meer duurzaamheidsrisico's afdekt. Het investeringscomité van Wilgenhaege streeft ernaar de 
geïdentificeerde risico's (inclusief duurzaamheidsrisico's) samen met andere 
relevante factoren die in een investeringsvoorstel worden uiteengezet, te beoordelen. Na haar beoordeling neemt 
het investeringscomité van Wilgenhaege investeringsbeslissingen met inachtneming van de relevante 
investeringsbeheerovereenkomsten en -doelstellingen die met de respectieve cliënt zijn gesloten. 

 
2. Beloningsbeleid   

Wilgenhaege betaalt het personeel een combinatie van vaste beloning (salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden) 
en variabele beloning (inclusief bonus). Variabele beloning voor relevante medewerkers houdt rekening met 
naleving van alle beleidslijnen en procedures, inclusief die met betrekking tot de impact van duurzaamheidsrisico's 
op het besluitvormingsproces voor investeringen. 
 

3. Belangrijkste rapportage over nadelige gevolgen   
In overeenstemming met artikel 4 lid 1 (b) van de Verordening stelt Wilgenhaege dat zij geen rekening houdt met 
nadelige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren zoals uiteengezet in artikel 4 lid 1 (a) van 
de Verordening en daarom geen rekening houdt met de openbaarmakingen zoals omschreven in artikel 4 lid 1 (a) 
van de Verordening. Gezien de beperkte omvang van de organisatie van Wilgenhaege zou een openbaarmaking als 
bedoeld in artikel 4 lid 1 (a) van de Regeling openbaarmaking en de daarmee samenhangende administratieve 
lasten niet proportioneel zijn.  

 


