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1 . ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP 
 

1.1 . ORGANISATIE VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP 
 

Zetel van de BEVEK 
Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel 
 
Oprichtingsdatum 
22 november 2021  
 
Raad van Bestuur van de BEVEK 

-  Stefan Van Geyt, onafhankelijk consultant, bestuurder, voorzitter raad van bestuur  
-  Julien Carette, bedrijfsjurist bij NewB S.C.E., bestuurder  
-  Katrien Beuckelaers, Chief Commercial Officer bij NewB S.C.E., bestuurder  
-  Derek de Wilde d’Estmael, onafhankelijk consultant, onafhankelijk bestuurder  
-  Kim Oosterlinck, vice-rector, verantwoordelijke planning en financiën bij de Université Libre de Bruxelles en 

professor, onafhankelijk bestuurder  
 
Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd 

-  Julien Carette  
-  Katrien Beuckelaers 

 
Beheertype 
De Bevek heeft een beheervennootschap aangesteld om de beheerfuncties van instellingen voor collectieve belegging als 
bedoeld in artikel 3, 22° van de wet globaal uit te oefenen.  
 
Beheervennootschap 
Luxcellence Management Company S.A. is een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging (ICB) die 
in het Groothertogdom Luxemburg erkend is als beheervennootschap overeenkomstig richtlijn 2009/65/EG.  
Luxcellence Management Company S.A. is een volledige dochtermaatschappij van CACEIS N.V., de moedermaatschappij 
van de CACEIS Groep en maakt deel uit van dezelfde groep als CACEIS Bank.  
 
Naam : Luxcellence Management Company S.A. 
 
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 
 
Zetel : 2, Rue Jean l’Aveugle, L- 1148 Luxembourg 
 
Oprichting : 31 januari 1994 
 
Raad van Bestuur : 

- Guillaume Fromont, bestuurder, Voorzitter van de Raad; 
-  Gregory Cabanetos, afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks beheer; 
-  Lucien Euler, onafhankelijk bestuurder; en 
-  Aurélien Veil, bestuurder. 

 
Directiecomité : 

-  Gregory Cabanetos, afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks beheer; 
-  Jean-Luc Jacquemin, afgevaardigde voor het dagelijks beheer (tot 31.05.2022) 
-  Pascal Pira, afgevaardigde voor het dagelijks beheer 
-  Gérald Stadelmann, afgevaardigde voor het dagelijks beheer (sinds 01.06.2022) ; 
-  Valérie Vignoul, afgevaardigde voor het dagelijks beheer (sinds 01.06.2022). 

 
Commissaris : Ernst & Young Luxembourg, 35E Avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, vertegenwoordigd door 
Meneer Pierre-Marie Boul. 
 
Ingeschreven en gestort kapitaal : EUR 1.000.000,00 volledig gestort. 
 
Commissaris 
PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren SC o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Lefrancq Brieuc, 
Cullinganlaan 5, 1831 Machelen. 
 
Promotor 
NewB S.C.E., Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node.  
 
Bewaarder 
CACEIS Bank is een naamloze vennootschap naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 1.280.677.691,03 euro en 
met zetel in 89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge, Frankrijk, geregistreerd onder het nummer 692 024 722 RCS Paris. 
In België is zij actief via een Belgisch bijkantoor CACEIS Bank, Belgium Branch, gevestigd in Havenlaan 86C b315, 1000 
Brussel, en geregistreerd in het Rechtspersonenregister Brussel onder het nummer BE0539.791.736. 
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Financieel portefeuillebeheer 
Orcadia Asset Management S.A., Ecoparc Windhof, 13, rue de l’Industrie, 8399 Windhof, Luxemburg. 
 
Administratief en boekhoudkundig beheer 
De Beheervennootschap heeft een deel van haar taken gedelegeerd aan CACEIS Bank, Belgium Branch - Havenlaan 
86C b320, 1000 Brussel. 
 
Financiële dienst 
CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel. 
 
Distributeur 
NewB S.C.E., Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node.  
 
Lijst van compartimenten  
NewB Sustainable Mixed Fund Balanced – Founder et Investor 
NewB Sustainable Mixed Fund Defensive – Founder et Investor 
NewB Sustainable Mixed Fund Dynamic – Founder et Investor 
 

Aandelencategorieën 
 
Investor-klasse  
 
Founder-klasse onderscheidt zich van de Investor-klasse door:  
 
- Haar beschikbaarheid die beperkt is tot de initiële inschrijvingsperiode. De inschrijving op de Founder-klasse is beperkt tot de 
initiële inschrijvingsperiode volgend op de lancering van de Bevek. Na afloop van deze periode krijgen beleggers geen 
mogelijkheid om aandelen van deze klasse bij te kopen. Er wordt echter geen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid van de 
beleggers om uit de klasse te stappen onder de voorwaarden vermeld in de specifieke fiche van elk compartiment.  
 
- Haar bijdrage in de kosten voor portefeuillebeheer en distributie;  
 
De Investor en Founder categorieën zijn beschikbaar voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.  
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1.2 . BEHEERVERSLAG 
 

1.2.1 . Informatie aan de aandeelhouders 
 

De initiële inschrijvingsperiode van het fonds NewB Invest, het eerste beleggingsfonds dat wordt verdeeld door de 
coöperatieve bank NewB, werd succesvol afgesloten. Net voor de lancering van het fonds werd een kapitaal opgehaald 
van bijna 20 miljoen, wat nagenoeg het dubbele is van het bedrag dat distributeur NewB bank had vooropgesteld. NewB 
Invest is een “artikel 9”-fonds in de zin van de nieuwe Europese SFDR-regelgeving (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation), wat betekent dat het voldoet aan de strengste Europese duurzaamheidscriteria.  
 
Om het beleggingsuniversum van de compartimenten van de bevek NewB Invest vast te leggen en ervoor te zorgen dat 
NewB zijn campagnebeloftes van 2018 nakomt, paste het ESG-departement van NewB een maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsmethodologie (SRI) toe die gebaseerd is op de SRI-regels van NewB. Deze regels werden 
opgesteld in samenwerking met verschillende organisaties die lid zijn van NewB (Greenpeace, CNCD 11.11.11, CSC, 
Bond Beter Leefmilieu, enz.) en die expertise hebben in de verschillende behandelde thema’s. De SRI-regels werden 
vervolgens door alle coöperanten goedgekeurd op de algemene vergadering van NewB in juni 2021.  
 
Om zijn SRI-methodologie toe te passen, sluit NewB enerzijds bedrijven of staten uit die de SRI-regels van NewB niet 
naleven. Dit zijn bedrijven waarvan de activiteiten schadelijk zijn voor de planeet en/of de samenleving, zoals 
wapenfabrikanten, tabaksfabrikanten en de hele sector van fossiele brandstoffen. Bedrijven die te kampen hebben met 
ernstige ESG-controverses worden eveneens uitgesloten, net als bedrijven die op de zwarte lijst van Financité staan.  
 
Anderzijds wordt op basis van de MSCI SRI-index een ‘best-in-class’-methode toegepast door enkel bedrijven te 
selecteren die in hun sector de risico’s op het vlak van milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur (ESG) optimaal 
beheren.  
 
Alle bedrijven en landen worden ook geselecteerd op basis van hun vermogen om 3 van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN te behalen. NewB hield rekening met de resultaten van een enquête 
uitgevoerd bij zijn coöperanten, waarin gevraagd werd om de door de VN vastgestelde duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vermelden die zij als de meest relevante beschouwen om het beleggingsbeleid van 
een fonds te sturen. Daaruit kwamen 5 SDG’s naar voor en NewB selecteerde er 3 die 2 van de doelstellingen van de 
Europese taxonomie vervullen:  
 

• Matiging van de klimaatverandering, in lijn met duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 13 “Maatregelen in 
de strijd tegen klimaatverandering”, en duurzame ontwikkelingsdoelstelling 7 “Betaalbare en schone energie”.  
 
• Transitie naar een circulaire economie, gekoppeld aan duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 12 
“Verantwoorde consumptie en productie”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startdatum en afsluitingdatum van de rekeningen 
 
De startdatum van de rekeningen van de Bevek wordt vastgesteld op 1 januari van elk jaar. 
De afsluitingsdatum van de rekeningen van de Bevek is vastgelegd op 31 december van elk jaar.  
Het eerste boekjaar van de Bevek zal worden afgesloten op 31 december 2022. 
 
Regels voor de bepaling en de distributie of de kapitalisatie van netto-opbrengsten  
 
Principe  
 
De jaarlijkse algemene vergadering van elk van de compartimenten van de Bevek bepaalt elk jaar, op voorstel van de raad 
van bestuur, het deel van het resultaat dat overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aan hun compartiment kan worden 
toegekend.  
 
In elk compartiment wordt het deel van het resultaat dat toe te schrijven is aan de kapitalisatieaandelen gekapitaliseerd en 
opgenomen in het deel van het netto-actief vertegenwoordigd door kapitalisatieaandelen.  
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Bijzonderheden  
 
Geen. 
 
Vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen bedoeld in artikel 118, §1,2° van het Koninklijk Besluit van 
12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van 
richtlijn 2009/65/EG (het Koninklijk Besluit van 12 november 2012)  
 
Het eventuele bestaan van bepaalde niet-geldelijke vergoedingen, commissies of voordelen wordt vermeld in de 
informatiefiche voor elk compartiment.  
 
Overeenkomsten inzake retrocessie van vergoedingen (‘fee-sharing agreements’)  
 
Er kunnen overeenkomsten bestaan voor de retrocessie van vergoedingen.  
 
Bij het sluiten van een overeenkomst voor retrocessie van vergoedingen trachten de Bevek en de Beheerder alles in het 
werk te stellen om eventuele belangenconflicten te vermijden. Indien zich echter belangenconflicten voordoen, zullen de 
Beheerder en de Bevek uitsluitend handelen in het belang van de houders van aandelen van de Bevek. 
 
Het eventuele bestaan van een overeenkomst tot retrocessie van vergoedingen wordt opgenomen in de informatiefiche 
voor elk compartiment.  
 
Overeenkomst van overdracht-retrocessie  
 
De Bevek kan overeenkomsten inzake overdracht/retrocessie (repurchase agreements) afsluiten met de bedoeling 
liquiditeiten tijdelijk in lijn te brengen met SFTR.  
 
Informatiebronnen en bijkomende informatie  
 
Documentatie  
 
De statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos worden verkregen voor of na de 
inschrijving op de aandelen:  

 op de zetel van de Bevek,  
 bij de financiële dienstverlener,  
 via de website: https://www.newb.coop/nl  

 
De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.  
 
Netto-inventariswaarde  
 
De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd op de website van BEAMA (www.beama.be) 
en is ook beschikbaar bij de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening. 
 
Bericht van uitkering van dividenden  
 
De berichten van dividenduitkering zijn beschikbaar bij de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening of op de 
website https://www.newb.coop/nl en worden per brief verstuurd naar de betrokken nominatieve beleggers.  
 
Betalingsmodaliteiten aan de deelnemers, afkoop of terugbetaling van aandelen  
 
De informatie over de betalingen aan de deelnemers, de afkopen of terugbetaling van de aandelen, evenals de informatie 
over de Bevek worden gratis ter beschikking gehouden van de beleggers bij de instelling die de financiële dienstverlening 
verzekert of op de website https://www.newb.coop/nl.  
 
Modaliteiten van de vereffening  
 
In geval van ontbinding van een compartiment zal de vereffening gebeuren door één of meerdere vereffenaars, natuurlijke 
of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering van beleggers van het betrokken compartiment (behoudens 
andersluidend voorstel van de raad van bestuur in toepassing van de toepasselijke wetgeving), die hun bevoegdheden en 
bezoldigingen zullen bepalen. Voor elk van de compartimenten zal de opbrengst van de vereffening worden uitgekeerd 
aan de beleggers in verhouding tot hun rechten, rekening houdend met de pariteit.  
 
Opschorting  
 
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kunnen de bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen, alsook 
de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van aandelen of tot verandering van compartiment slechts worden 
opgeschort in uitzonderlijke omstandigheden en voor zover de opschorting gemotiveerd is rekening houdend met de 
belangen van de deelnemers.  
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De bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen, alsook de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en afkoop 
van de aandelen of tot verandering van compartiment kunnen eveneens worden opgeschort in toepassing van artikel 196 
van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.  
 
De opschortingen van de netto-inventariswaarde worden gepubliceerd op de website https://www.newb.coop/nl en zullen 
per brief worden gericht aan de betrokken nominatieve beleggers. 
 
Jaarlijkse algemene Vergadering  
 
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de 3e woensdag van de maand maart om 14 uur of de 
eerstvolgende bankwerkdag op de zetel van de Bevek of op elke andere plaats in België aangeduid in de oproepingsbrief 
of via elk elektronisch communicatiemiddel aanvaard door de toepasselijke wetgeving.  
 
Bevoegde autoriteit  
 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14 - 1000 Brussel.  
 
Het prospectus wordt na goedkeuring door de FSMA gepubliceerd overeenkomstig artikel 60, § 1 van de Wet.  
 
Deze goedkeuring houdt geen enkele beoordeling in over de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch over de 
situatie van degene die dit aanbod uitbrengt.  
 
Lopende kosten en omloopsnelheden van de portefeuille voor voorgaande periodes  
 
De lopende kosten en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden kunnen opgevraagd 
worden bij CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86c, bus 320 - 1000 Brussel. 
 
Aanspreekpunten  
 
Bijkomende inlichtingen kunnen indien nodig worden ingewonnen:  

 op de zetel van de Bevek,  
 bij de financiële dienstverlener,  
 via de website https://www.newb.coop/nl.  

 
Personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de 
actualisering ervan  
 
Raad van bestuur van de Bevek. 
 
De raad van bestuur van de Bevek bevestigt dat zover hem bekend de gegevens in het prospectus en in de essentiële 
beleggersinformatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen gegevens zijn weggelaten waarvan de 
vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen. 
 
 
Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015: transparantie van 
effectenfinancieringstransacties en van hergebruik 
 
Niet van toepassing. 
 
Stemrecht  
 
Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk aandeel recht op één stem. Wanneer de aandelen van ongelijke 
waarde zijn, kent elk aandeel van rechtswege een aantal stemmen toe dat evenredig is met het gedeelte van het kapitaal 
dat het vertegenwoordigt, door voor één stem het aandeel te tellen dat het laagste aandeel vertegenwoordigt. Er wordt 
geen rekening gehouden met de fracties van stemmen. 
 
Instrument voor het beheer van het liquiditeitsrisico  
 
In het belang van de langetermijnbeleggers en om hen te beschermen tegen de kosten die voortvloeien uit de in- en 
uitstroom van andere beleggers, heeft de raad van bestuur voor het compartiment(en) van de Bevek een mechanisme 
ingevoerd om de negatieve impact van de in- en uitstroom van beleggers op de netto-inventariswaarde van de Bevek uit 
te sluiten in toepassing van het koninklijk besluit van 15 oktober 2018. 
 
Beschrijving van het doel en de werking van het stelsel  
 
Indien de in- of uitstroom een bepaald niveau (de activeringsdrempel) overschrijdt, zal de netto-inventariswaarde naar 
boven of naar beneden worden bijgesteld door middel van een aanpassingspercentage (de swingfactor).  
 
De activeringsdrempel en de swingfactor worden bepaald door de raad van bestuur in samenwerking met de beheerder 
en worden regelmatig herzien. De activeringsdrempel is vastgesteld en zal worden aangepast rekening houdend met de 
oriëntatie van het beheer, de liquiditeit van de aangehouden activa, de geschatte transactiekosten en andere factoren die 
van invloed zijn op de transacties. Deze drempel wordt gedefinieerd als een percentage van het netto-actief.  
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De swingfactor mag nooit meer bedragen dan maximaal 1 % van de niet-aangepaste netto-inventariswaarde.  
 
Het mechanisme zal systematisch worden gebruikt. Ingevolge een boekhoudkundige tussenkomst zal de netto-
inventariswaarde met behulp van de swingfactor verhoogd of verlaagd worden op de datum van belangrijke netto-
inkomende of uitgaande bedragen. Bij de volgende berekening zal de netto inventariswaarde, behoudens nieuwe 
toepassing van het swingpricingmechanisme, opnieuw op het normale niveau zijn.  
 
Het is niet mogelijk te voorspellen of er op een bepaald moment in de toekomst een ‘swing’ zal worden toegepast, noch 
hoe vaak dergelijke aanpassingen zullen gebeuren.  
 
Beleggers worden ervan in kennis gesteld dat als gevolg van de swingpricing de volatiliteit van de liquidatiewaarde van 
het (de) compartiment(en) niet enkel die van de effecten in portefeuille weerspiegelt.  
 
De netto-inventariswaarde waarop een swing werd toegepast, is de enige netto-inventariswaarde van het (de) 
compartiment(en) en de enige die zal worden meegedeeld aan de beleggers van het (de) compartiment(en). Indien er 
echter een prestatievergoeding bestaat, wordt deze berekend op de netto-inventariswaarde vóór toepassing van het 
swingpricingmechanisme.  
 
Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden de drempelniveaus niet meegedeeld en worden de informatiecircuits 
beperkt om het vertrouwelijke karakter van de informatie te bewaren.  
 
De informatie over het gebruik van de swingpricing, de activeringsdrempel en de swingfactor zullen worden opgenomen 
in de notulen van de Raden van Bestuur van de Bevek. 
 
In het geval van swing pricing voor de verslagperiode zal de informatie hernomen worden in elk compartiment in het deel 
« Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens ». 
 
SFDR 
 
Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (hierna ‘de SFDR-verordening’) beoogt de 
verplichting voor financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs om specifieke informatie te publiceren over hun 
aanpak van de integratie van duurzaamheidsrisico’s en het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten.  
 
Deze verordening is gebaseerd op de wil van de Unie en haar lidstaten om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
uit te voeren op volledige, samenhangende, alomvattende, geïntegreerde en doeltreffende wijze en in nauwe 
samenwerking met partners en andere stakeholders (uittreksel uit de SFDR-verordening, punt (I)).  
 
Zo beoogt de SFDR-verordening de uniformisering van de informatie die wordt gepubliceerd door de 
financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs in het kader van de integratie van duurzaamheidsrisico’s, het in 
aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten, het bevorderen van ecologische of sociale kenmerken en van 
duurzame investeringen.  
 
Een duurzaamheidsrisico verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied 
(ESG) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan 
veroorzaken die het compartiment bezit.  
 
Het risico op vlak van duurzaamheid is een gebeurtenis of situatie op milieu-, maatschappelijk of governancevlak (ESG) 
die een reële of potientiële, aanzienlijke negatieve weerslag kan hebben op de waarde van de belegging.  
 
Onder duurzaamheidsriciso’s kunnen de volgende risico’s vallen: reputatierisico’s en juridische risico’s, naast 
langetermijnrisico’s (bv. risico’s voor het klimaat) (deze opsomming is niet noodzakelijk volledig).  
 
Details over de concrete toepassing van deze SFDR-verordening in het kader van het beheer van elk van de 
compartimenten zijn beschikbaar onder punt beleggingsbeleid van elk compartiment.  
 

| 

1.2.2 . Algemeen overzicht van de markten 
 

Het eerste kwartaal van 2022 verliep tumultueus voor de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties enz.) en werd 
beïnvloed door twee belangrijke gebeurtenissen: (1) de snel stijgende inflatie en (2) de invasie van Oekraïne door Rusland.  

De invasie had een dubbel effect op de markten: aangezien het om een belangrijke geopolitieke gebeurtenis gaat, namen 
de volatiliteit en de waargenomen risico’s sterk toe, wat de geëiste risicopremie1 hoger duwde. Deze invasie bracht ook 
de inflatie in een stroomversnelling gezien de belangrijke impact ervan op de energieprijzen. 

Vooral in Europa was de impact van de gestegen energieprijzen erg uitgesproken (ongeveer de helft van de prijsstijging 
kan worden toegewezen aan de gestegen energieprijzen), maar de inflatie was al ruim voor de invasie beginnen 

                                                                 
1 De risicopremie stemt overeen met het extra rendement in vergelijking met een minder risicovolle belegging die de belegger eist om te 
beleggen in een meer risicovol actief. 
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aantrekken, vooral in de VS. Door deze stijging van de “core”2 inflatie zagen de centrale banken zich genoodzaakt om de 
korte rente te verhogen (of verhogingen aan te kondigen).  

Tijdens het halfjaar zagen we een aanzienlijke stijging van de korte en de lange rente, zowel in de Verenigde Staten als in 
de eurozone. De impact3 op de prijzen van de bestaande obligaties (zowel overheids- als bedrijfsobligaties) was zeer 
negatief, met dalingen tussen -10% en -15% (afhankelijk van het type obligatie en de gebruikte index). 

De toegenomen onzekerheid – vooral in Europa – over de economie en de stijgende rente (die de huidige waarde van 
toekomstige stromen bepaalt) had ook een grote impact op de wereldwijde aandelenmarkten. Deze impact was nog meer 
uitgesproken voor de SRI-indexen die niet (of zeer weinig) konden profiteren van de koersstijging van energiewaarden 
aangezien deze indexen doorgaans niet in fossiele of nucleaire energie investeren. 

  

                                                                 
2 Inflatie waaruit bepaalde fluctuerende elementen zoals energie zijn weggehaald. 
3 Voor obligaties bestaat er een mathematisch verband tussen de prijsdaling en de stijging van de langetermijnrente. Als een nieuwe 
obligatie (waarvan de prijs gelijk is aan 100% van de nominale waarde) van emittent “A” een coupon van 2% biedt, zal niemand de 
volledige prijs (100%) willen betalen voor een bestaande obligatie van emittent A met een coupon van 1%, omdat het rendement lager 
zal zijn dan de nieuwe. Met andere woorden, de prijs zal moeten dalen en de omvang van die daling zal afhangen van de looptijd van de 
obligaties (hoe langer die is, hoe meer een lagere coupon zal moeten gecompenseerd worden en hoe groter de impact zal zijn). 
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1.3 . GEGLOBALISEERDE BALANS 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 1: BALANSSCHEMA  
 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 44.740.831,56 
 

   
II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten 40.047.290,56 

 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a. Obligaties 6.933.056,17 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen 33.114.234,39 
 

  
 

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar -397.980,00 
 

A. Vorderingen  
 

a. Te ontvangen bedragen 77.110,45 
 

b. Fiscale tegoeden 14,84 
 

B. Schulden  
 

c. Ontleningen (-) -475.105,29 
 

  
 

V. Deposito's en liquide middelen 5.253.765,96 
 

A. Banktegoeden op zicht 5.253.765,96 
 

  
 

VI. Overlopende rekeningen -162.244,96 
 

B. Verkregen opbrengsten 24.037,07 
 

C. Toe te rekenen kosten (-) -186.282,03 
 

  
 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 44.740.831,56 
 

A. Kapitaal 50.921.089,97 
 

B. Deelneming in het resultaat -1.619.872,35 
 

D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -4.560.386,06 
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1.4 . GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING  
 

   I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden -4.980.860,85 
 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a.Obligaties -363.694,02 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen -4.382.927,77 
 

H. Wisselposities en -verrichtingen  
 

b.Andere wisselposities en -verrichtingen -234.239,06 
 

  
 

II. Opbrengsten en kosten van beleggingen 550.264,92 
 

A. Dividenden 614.185,17 
 

B. Intresten  
 

a.Effecten/geldmarktinstrumenten 24.588,85 
 

b.Deposito's en liquide middelen 427,75 
 

C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -14.554,05 
 

E. Roerende voorheffingen (-)  
 

b.Van buitenlandse oorsprong -74.382,80 
 

  
 

III. Andere opbrengsten 247.493,80 
 

A.Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, 
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten 

247.463,70 
 

B. Andere 30,10 
 

  
 

IV. Exploitatiekosten -377.283,93 
 

A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) -74.482,26 
 

C. Vergoeding van de bewaarder (-) -14.999,94 
 

D. Vergoeding van de beheerder (-)  
 

a.Financieel beheer -18.064,50 
 

Founder-klasse -10.148,98 
 

Investor-klasse -17.442,84 
 

b.Administratief- en boekhoudkundig beheer -22.500,00 
 

c.Commerciële vergoeding  
 

Founder-klasse -56.834,37 
 

Investor-klasse -65.410,63 
 

E. Administratiekosten (-) -5.419,29 
 

F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) -13.351,36 
 

G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) -7.046,04 
 

H. Diensten en diverse goederen (-) -30.403,78 
 

J. Taksen -20.523,15 
 

K. Andere kosten (-) -20.656,79 
 

  
 

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) 420.474,79 
 

Subtotaal II + III + IV  
 

  
 

V.Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat -4.560.386,06 
 

   
VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -4.560.386,06 
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1.5 . SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS 
 

1.5.1 . Samenvatting van de regels 
 

Onderstaande waarderingsregels zijn opgesteld in navolging van het KB van 10 november 2006 betreffende de 
boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging 
met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Meer bepaald, zijn de bepalingen van Art. 7 t.e.m. 19 van toepassing. 
 
Kosten 
 
Teneinde grote schommelingen in de netto-inventariswaarde te voorkomen op datum van de betaling van de kosten, zijn 
de kosten met een recurrent karakter geprovisioneerd prorata temporis. Het zijn voornamelijk de recurrente provisies en 
kosten zoals weergegeven in het prospectus (bijvoorbeeld de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille, 
de administratie, de bewaarder, de commissaris, …). 
 
De oprichtingskosten worden lineair afgeschreven over een periode van één of meerdere jaren, met een maximum van 5 
jaar. 
 
Boeking van aan- en verkopen 
 
De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële 
derivaten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden bij aanschaffing en vervreemding in de boekhouding 
respectievelijk geboekt tegen de aankoopprijs en verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en 
leveringskosten, worden onmiddellijk ten laste gebracht van de resultatenrekening. 
 
Vorderingen en schulden 
 
De vorderingen en de schulden op korte termijn evenals de termijnplaatsingen worden in de balans opgenomen onder hun 
nominale waarde. 
 
Indien het beleggingsbeleid van het compartiment hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar/zijn middelen in 
deposito's, liquidemiddelen of geldmarktinstrumenten, worden de termijnplaatsingen gewaardeerd aan reële waarde. 
 
Effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten 
 
De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) 
worden gewaardeerd tegen hun reële waarde overeenkomstig de volgende hiërarchie: 
 
- Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële 
instellingen, wordt de biedkoers (activa) en de laatkoers (passiva) weerhouden. In uitzonderlijke situaties, kunnen deze 
koersen niet beschikbaar zijn voor obligaties en andere schuldinstrumenten. In voorkomend geval, zal gebruikgemaakt 
worden van de middenkoers en zal deze werkwijze worden toegelicht in het (half) jaarverslag. 
 
- Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële 
instellingen, wordt de slotkoers weerhouden. 
 
- Gebruik van de prijs van de meeste recente transactie op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk 
zijn gewijzigd sinds deze transactie. 
 
- Gebruik van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruikmaken van marktgegevens, die consistent zijn met de 
algemeen aanvaarde economische methodes en die op regelmatige basis worden geijkt en de validiteit wordt getest. 
 
De waardering van niet op de markt genoteerde rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een 
veranderlijk aantal rechten van deelneming wordt gebaseerd op de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen. 
 
De waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden voortvloeiend uit de hogervernoemde regels, worden in de 
resultatenrekening opgenomen onder de desbetreffende subpost van de rubriek "I. Waardeverminderingen, 
minderwaarden en meerwaarden”. 
 
De waardeschommelingen ten gevolge de prorata temporis verwerking van de gelopen interesten met betrekking tot 
obligaties en andere schuldinstrumenten, worden opgenomen in de resultatenrekening als bestanddeel van de post ”II. 
Opbrengsten en kosten van de beleggingen - B. Interesten”. 
 
De reële waarde van de financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) wordt in de 
verschillende posten van de balans opgenomen in functie van het onderliggende instrument. De onderliggende waarde 
(optiecontracten en warrants) en de notionele bedragen (termijn- en swapcontracten) worden in de posten buiten-
balanstelling opgenomen onder de respectievelijke rubrieken.  
 
Bij uitoefening van de optiecontracten en warrants worden de premies gevoegd bij of afgetrokken van de aankoop- of 
verkoopprijs van de onderliggende vermogensbestanddelen. Tussentijdse betalingen en ontvangsten ingevolge 
swapcontracten worden in resultaat opgenomen onder de subpost "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - D. 
Swap-contracten".
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Verrichtingen in deviezen 
 
De in buitenlandse valuta uitgedrukte vermogensbestanddelen worden omgezet in de munt van het compartiment op basis 
van de middenkoers op de contantmarkt en het saldo van de positieve en negatieve verschillen die resulteren uit de 
omzetting van de vermogensbestanddelen, wordt in de rubriek “I.H. Wisselposities en verrichtingen” van de 
resultatenrekening opgenomen. 
| 

1.5.2 . Wisselkoersen 
 
 

 

            30.06.22 
 

1  EUR 1,5204 AUD 
 

1,3486 CAD 
 

1,0009 CHF 
 

7,4367 DKK 
 

0,8608 GBP 
 

142,0297 JPY 
 

10,3288 NOK 
 

1,6815 NZD 
 

10,7132 SEK 
 

1,0455 USD 
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| 
2 . INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT  

NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND BALANCED 
 

2.1 . BEHEERVERSLAG 
 

2.1.1 . Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 
 

De initiële inscrhijvingsperiode van de Founder-klasse werd vastgelegd van 29 november 2021 tot 17 januari 2022 en de 
initiële inschrijvingsprijs bedraagt 20,00 EUR. 
 
De initiële inscrhijvingsperiode van de Investor-klasse werd vastgelegd van 17 januari 2022 tot 18 januari 2022 en de 
initiële inschrijvingsprijs bedraagt 20,00 EUR. 
SUBFUND-D ATE- LANCEMENT _LAST _PAG E  

| 

2.1.2 . Beursnotering 
 

Niet van toepassing. 
SUBFUND-D ATE- LANCEMENT _LAST _PAG E  

| 

2.1.3 . Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 
 

Beleggingsdoelstellingen van het compartiment 
 
Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment  
 
Het compartiment streeft naar duurzaam beleggen en is ingedeeld onder artikel 9 van de SFDR verordening.  
 
Het compartiment moet beleggers in staat stellen om de positieve impact op de volgende milieudoelstellingen te 
maximaliseren:  

 Mitigatie van klimaatverandering in samenhang met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 13 « 
Maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling » en 7 « Schone 
en betaalbare energie ».  

 Transitie naar een circulaire economie, gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 12 « 
Verantwoorde consumptie en productie ».  
 

Dit alles door ervoor te zorgen dat de maatschappij en het milieu geen noemenswaardige schade wordt berokkend en 
tegelijk beleggers een aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel te bieden.  
 
Dit zal gebeuren door het merendeel of al zijn activa te beleggen in aandelen, obligaties en gelijkaardige beleggingen op 
een voldoende gediversifieerde manier en in overeenstemming met de hieronder beschreven 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme  
 
Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme. 
 
Beleggingsbeleid  
 
Toegestane activacategorieën en beleggingsbeperkingen  
 
Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment vooral worden belegd in aandelen en obligaties.  
 
De aandelen zijn genoteerd op gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary Receipts, d.w.z. 
aandelen die enkel op de Amerikaanse beurzen genoteerd zijn en via Global Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die 
genoteerd kunnen zijn in verschillende landen buiten hun land van herkomst) en kunnen tussen 35% en 65% van de 
nettoactiva van het compartiment uitmaken.  
 
Het compartiment mag tussen 20% en 65% van zijn activa beleggen in obligaties (zowel bedrijven als overheden). Als 
‘investment grade’ worden beschouwd obligatiebeleggingen die als dusdanig gewaardeerd worden door minstens één van 
de drie ratingbureaus Moodys’, Fitch en Standard & Poors. Niet-investment grade obligatiebeleggingen mogen niet meer 
bedragen dan 15% van de nettoactiva. Beleggingen zonder rating mogen evenmin meer bedragen dan 15% van de 
nettoactiva van het compartiment.  
 
De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, geldmarktinstrumenten) 
vertegenwoordigen niet meer dan 45% van de nettoactiva en de onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten 
vertegenwoordigen niet meer dan 20% van de nettoactiva (behalve in het kader van de vereffening).  
 
De beleggingen zullen voornamelijk (meer dan 50%) gebeuren in Europa, maar kunnen ook gebeuren in andere landen. 
Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20% van de nettoactiva van het compartiment.  
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Het compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van het Koninklijk Besluit 
van 12 november 2012. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk type instrument dat toegelaten is door het 
koninklijk besluit van 12 november 2012.  
 
Het compartiment kan tot 10% van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment Trusts - 
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20% in deelbewijzen van andere instellingen voor 
collectieve belegging voor zover zij de uitsluitingscriteria naleven.  
 
Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van Verordening (EU) 
2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor 
securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. 
Hoewel het compartiment niet rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’, 
kan het onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn beleggingen in een 
of meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging).  
 
Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de governancecriteria 
van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan.  
 
Contante leningen  
 
Het compartiment kan binnen de limiet van 10% van zijn nettoactiva een beroep doen op leningen om te voldoen aan een 
tijdelijke behoefte aan liquiditeiten. 
 
Beleggingsstrategie  
 
De strategie van de Beheerder is gebaseerd op de principes inzake milieu, maatschappelijk welzijn en governance die 
hieronder worden toegelicht (zie deel ‘ESG-aspecten’).  
 
Afgeleide financiële instrumenten  
 
Afgeleide financiële instrumenten worden enkel gebruikt voor portefeuilleafdekking en/of valuta-afdekking, maar niet voor 
beleggingsdoeleinden noch voor de duurzame beleggingsdoeleinden van het compartiment. De Beheerder zal in het 
algemeen toezien op de naleving van de bepalingen van artikel 52 §1, 8° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.  
 
Het compartiment belegt niet in OTC verhandelbare afgeleide instrumenten.  
 
Totaal risico  
 
Het totale risico (maximum exposure) dat voor het compartiment voortvloeit uit zijn posities in afgeleide instrumenten, mag 
niet meer bedragen dan 100% van de nettowaarde van de activa van het compartiment.  
 
Het totale risico wordt dagelijks berekend rekening houdend met de actuele waarde van de onderliggende activa, het 
tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare tijd om de posities te liquideren.  
 
De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het compartiment te berekenen is de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen (commitment approach).  
 
Deposito’s  
 
Maximaal 10% van de nettoactiva mag in het beheer van de Bevek worden gebruikt voor deposito’s op 24/48 uur.  
 
Uitlenen van financiële instrumenten  
 
Niet van toepassing.  
 
Grenzen van het beleggingsbeleid  
 
Naast de hierboven vermelde regels, deze bepaald door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 
 
Wisselkoersrisico  
 
Het compartiment kan gebruik maken van termijnwisselkoersen om de portefeuille af te dekken tegen het wisselkoersrisico. 
De totale nettoblootstelling aan het wisselrisico van valuta’s van niet-Europese landen mag niet meer bedragen dan 30% 
van de nettoactiva.  
 
ESG-aspecten  
 
De beleggingsfilosofie van de Bevek is gebaseerd op het sociaal en milieuhandvest van haar promotor NewB S.C.E. 
(beschikbaar op de website https://newb.coop/nl/handvest/) met een reeks verbintenissen en principes die de promotor 
van de Bevek in haar activiteiten en producten moet toepassen om te voldoen aan haar statutaire waarden.  
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Dit document verduidelijkt dat de Bevek de MVB-regels van promotor NewB S.C.E. moet naleven. (beschikbaar op 
https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf) die de criteria bevatten waaraan de emittenten van financiële effecten 
in de beleggingsportefeuille van het fonds moeten voldoen. 
SUBFUND- OBJ ECTIF- PLACEMENT_LAST_PAGE  

| 

2.1.4 . Financieel portefeuillebeheer 
 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 
SUBFUND- GEST-FIN _LAST_PAGE  

| 

2.1.5 . Distributeurs 
 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 
SUBFUND-DISTRIBUT EURS_LAST_PAGE  

| 

2.1.6 . Index en benchmark 
 

De beheerder van het compartiment maakt tot op heden geen gebruik van een referentie-index in het kader van financiële 
instrumenten en contracten om de financiële prestaties te meten en beheert het compartiment actief. Als maatstaf voor de 
prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (‘MVB”’) zal de MVB-prestatie van dit compartiment (zonder 
rekening te houden met zichtrekeningen en gelijkwaardige deposito’’s) echter achteraf worden vergeleken met de volgende 
referentie-index, een samenstelling van 35% MSCI Europe-index, 22,5% MSCI ex Europe-index en 42,5% Bloomberg 
Barclays Euro Agg-index, om aan te tonen dat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt gehaald.  
 

 MSCI : 
 
‘MSCI’ wordt geleverd door MSCI Limited, een Amerikaans financieel dienstenbedrijf dat onder meer financiële indices 
publiceert.  
 
Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is MSCI Limited niet langer opgenomen in het register van 
referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat het gebruik van benchmarks 
beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority erkend als 
niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet.  
 

 Bloomberg Barclays Euro Agg : 
 
De ‘Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index’ omvat obligaties in euro met vaste rente en van investment grade 
kwaliteit. De referentie-index wordt geleverd door Bloomberg Index Services Limited.  
 
Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is Bloomberg Barclays Euro Agg niet langer opgenomen in het 
register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat het gebruik van 
benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority 
erkend als niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet.  
 
Het compartiment wordt actief beheerd: de Beheerder beschikt over een zekere vrijheid met betrekking tot de 
samenstelling van de portefeuille, met inachtneming van het beleggingsbeleid. 
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2.1.7 . Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 
 

 
Aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)  
 
Oriëntatiecomité SRI 
 
Het ESG-departement van NewB werkt met een SRI-oriëntatiecomité dat bestaat uit organisaties die lid zijn van NewB en 
over een erkende expertise rond ESG-thema’s beschikken. Dit comité is 7 keer samengekomen sinds de oprichting van 
NewB Invest en werd geraadpleegd om de SRI-methodologie van het ESG-departement van NewB te herzien. Het comité 
analyseerde onder meer alle bedrijven en landen die deel uitmaken van het beleggingsuniversum.  
 
Beleggingsuniversum  
 
Het ESG-departement van NewB, dat instaat voor het bepalen van het beleggingsuniversum voor bedrijven en overheden, 
werkte aan een methodologie voor maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) die de SRI-regels van NewB 
respecteert. Deze methodologie verbiedt investeringen in onder meer fossiele brandstoffen en de bewapeningssector om 
de campagnebeloften van NewB na te komen.  
 
Om de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds te bereiken en zich te schikken naar de SRI-regels en het Sociaal 
en Milieuhandvest van NewB, werd een selectieproces met 3 filters toegepast:  

• Een filter die bepaalde bedrijven en bepaalde landen uitsluit op basis van de SRI-regels van NewB en op basis 
van controverses.  
• Een selectie van de beste bedrijven per sector op het vlak van het beheer van ecologische, sociale en 
governance-risico’s (ESG-aspecten). In het jargon spreekt men van een ‘best-in-class’ selectie.  
• Een positieve selectie op basis van de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds (rekening houdend met 
de bijdrage van de emittenten aan SDG 13, SDG 7 en SDG 12).  
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Concreet heeft het ESG-departement van NewB slechts 120 bedrijven geselecteerd uit het potentiële universum van de 
MSCI ACWI-index van ongeveer 3.000 bedrijven die voldeden aan alle SRI-regels van NewB. Wat de landen betreft, 
werden slechts 16 van de 67 door de vermogensbeheerder vooraf geselecteerde landen opgenomen in het 
beleggingsuniversum.  
 
Beheer van controverses  
 
Bij het aflijnen van het beleggingsuniversum hanteerde NewB tal van uitsluitingen die verband hielden met controverses 
rond ontbossing of het respect voor mensenrechten. Bovendien zijn er sinds de lancering van NewB Invest 3 bijkomende 
uitsluitingen geweest voor bedrijven die niet langer voldeden aan alle SRI-regels van NewB of die te kampen hadden met 
ESG-controverses die door NewB als ernstig werden beschouwd.  
 
Stemseizoen 2022 
 
Als voortrekker van verandering en verantwoordelijke belegger is het stemmen op de algemene vergaderingen van 
bedrijven in het bezit van NewB Invest erg belangrijk. NewB wil immers de best practices op het vlak van milieu, 
maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur (ESG) verbeteren.  
 
Hoewel de effecten in het bezit zijn van de bevek NewB Invest en het beheer van de 3 compartimenten van NewB Invest 
werd toevertrouwd aan Orcadia Asset Management, heeft het ESG-departement van NewB het stembeleid opgesteld en 
zich beziggehouden met de toepassing ervan in samenwerking met dienstverlener ISS (Institutional Shareholder 
Services), via hun proxy voting-platform. Vanaf zijn lancering in januari 2022 begon NewB te stemmen binnen zijn volledige 
perimeter. Door de vrij ingewikkelde regelingen in sommige landen is het echter soms voorgekomen dat stemmingen bij 
wijze van uitzondering niet in aanmerking konden worden genomen. 
 
Nucleair overleg en bewapening  
 
NewB heeft het afgelopen halfjaar overleg gevoerd met verschillende organisaties die lid zijn van NewB over kernenergie 
en bewapening. Sinds begin dit jaar beleeft Oekraïne een tragische oorlogssituatie. Dit heeft gevolgen voor de 
wereldeconomie en de investeringen. Nadat een aantal actoren zich uitspraken over de verlenging van kernenergie en de 
herfinanciering van de bewapeningssector wou NewB als Belgische coöperatieve, duurzame en ethische bank deze 
stellingnames kritisch beoordelen.  
 
In 2021 werkte NewB tijdens de gezamenlijke opstelling van de SRI-regels samen met een aantal aangesloten organisaties 
en werd tot de conclusie gekomen dat NewB niet zou investeren in bedrijven die verbonden zijn met de bewapenings- en 
nucleaire sectoren. Dit gezamenlijke werk werd vervolgens gevalideerd door de coöperanten van NewB tijdens de 
algemene vergadering van juni 2021.  
 
Tussen maart en april 2022 besliste NewB daarom om verschillende organisaties die lid zijn van NewB en rond deze twee 
thema’s werken, opnieuw te raadplegen. Aangezien alle organisaties hun standpunten ten aanzien van deze twee sectoren 
bevestigden, sloot NewB zich hierbij aan en blijft zij activiteiten in verband met kernenergie en wapenproductie en -handel 
uitsluiten van haar investeringsbeleid.  
 
Transparantie  
 
Om de 3 maanden wordt de lijst van de bedrijven en de staten (en andere overheden) die deel uitmaken van de portefeuille 
per e-mail verstuurd naar de beleggers. Bovendien wordt het volledige universum gepubliceerd op de website 
www.newb.coop. Het doel van deze aanpak is te voldoen aan de transparantiewaarde van de coöperatie NewB. 
 
Activa-allocatie  
 
Bij de lancering van het compartiment kozen we ervoor om aandelen licht te overwegen (ten opzichte van de norm van 
35% to 65%), een positie die we tijdens het halfjaar grotendeels hebben aangehouden omdat we – op basis van de 
voorlopende economische indicatoren4- van oordeel zijn dat de globale economische situatie minder somber is dan de 
evolutie van de markten aangeeft. 
 
Ondanks de rentestijging, waardoor nieuwe obligaties interessanter worden, blijven ze historisch laag en na de daling van 
de aandelenmarkten is de waardering van de wereldwijde aandelenindex teruggevallen tot zijn historisch gemiddelde. De 
waardering van aandelen in Europa ligt zelfs duidelijk onder het historisch gemiddelde. Deze elementen wijzen op een 
hoger stijgingspotentieel voor aandelen en daarom zijn ze overwogen ten opzichte van de norm. 
 
Gezien de mogelijke impact van de oorlog aan onze grenzen hebben we echter beslist om een niet te verwaarlozen deel 
van de aandelen buiten Europa te beleggen, vooral in Amerikaanse en Japanse aandelen. 
 
Bij de lancering van het compartiment waren we van oordeel dat zowel overheidsobligaties als corporate obligaties5 weinig 
aantrekkelijk waren en dat het risico op rentestijgingen hoog was over de hele rentecurve (d.w.z. zowel voor de rente op 
korte termijn als op middellange en lange termijn). Daarom hebben we ervoor gekozen om obligaties niet alleen sterk te 
onderwegen (tegenover hun neutrale gewicht van 40%), maar ook om voor relatief korte looptijden te kiezen, waardoor 

                                                                 
4 Dit zijn indicatoren die gebruikt kunnen worden om toekomstige economische tendensen in te schatten. 
5 Obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. 
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hun rentegevoeligheid wordt verminderd. Uit vrees voor een stijging van de inflatie beslisten we om een zeer aanzienlijk 
deel van de obligaties van het compartiment te beleggen in inflatiegeïndexeerde obligaties. Als gevolg van de rentestijging 
in de loop van het halfjaar verhoogden we – stap voor stap en weloverwogen – het gewicht van obligaties in de portefeuille 
ten koste van cash. We gebruikten deze aankopen om de gemiddelde duration6 van de portefeuille licht te verhogen. Door 
vooral te beleggen in nominale (niet-inflatiegeïndexeerde) obligaties konden we doelbewust het gewicht van 
inflatiegebonden obligaties in de portefeuille doen dalen. 
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2.1.8 . Toekomstig beleid 
 

 
Aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)  
 
Opstellen van het stemverslag  
 
Het ESG-team van NewB werkt aan het opstellen van het stem- en engagementsverslag na een eerste stemseizoen. De 
uitoefening van het stemrecht gebeurt in samenwerking met dienstverlener ISS.  
  
Towards sustainability 
 
De compartimenten van de bevek NewB Invest volgen momenteel het traject om het label “Towards sustainablity” te 
verkrijgen. Het Towards Sustainability label biedt de garantie dat alle gelabelde producten vergezeld gaan van een 
minimaal duurzaamheidsniveau, gemeten door de Towards Sustainability kwaliteitsnorm. Momenteel bevinden de 
verschillende compartimenten zich in de evaluatiefase. Het proces zou ten laatste tegen eind september moeten worden 
afgesloten waarna de 3 compartimenten door het Centraal Labeling Agentschap (CLA) het “Towards Sustainability”-label 
zouden moeten krijgen.  
 
Regelgeving 
 
Het ESG-team van NewB werkt ook aan de verschillende rapporten om te blijven voldoen aan de verschillende Belgische 
en Europese wettelijke vereisten om zijn status als artikel 9 te behouden in verband met de Europese SFDR-regelgeving 
en taxonomie, alsook aan de hoogste transparantienormen.  
 
Activa-allocatie  
 
Gezien de bijzonder onzekere situatie zou het toekomstige beleggingsbeleid van het compartiment aanzienlijk kunnen 
evolueren omdat het afhangt van talrijke factoren, grotendeels van geopolitieke aard, die (zeer) snel kunnen veranderen. 
 
Wij zijn van plan een lichte overweging in aandelen te behouden voor zover de macro-economische omstandigheden niet 
significant verslechteren, de bedrijfsresultaten die de komende weken zullen worden gepubliceerd globaal in lijn zijn met 
de verwachtingen van de analisten en de bedrijfscommentaren over hun activiteitsvooruitzichten globaal genomen positief 
blijven. Indien dit niet het geval zou zijn, zullen we ons wellicht voorzichtiger positioneren op aandelen (in ongewijzigde 
marktomstandigheden). 
 
We zullen het gewicht van obligaties geleidelijk blijven optrekken naarmate de lange rente stijgt. Gezien de omvang van 
het compartiment en de beperkingen ervan (onder meer op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen), het 
minimumbeleggingsbedrag voor de overgrote meerderheid van corporate obligaties en de noodzaak om een voldoende 
diversificatie te behouden, zullen deze aankopen gebeuren via staatsobligaties. Het zal voornamelijk gaan om obligaties 
uitgegeven door landen in de periferie van de eurozone aangezien de ECB duidelijk heeft gemaakt bereid te zijn om in te 
grijpen indien de spreads (afwijking ten opzichte van een referentieobligatie) te sterk toenemen. 
 
De combinatie van deze twee elementen maakt het zeer waarschijnlijk dat het cashgewicht in de portefeuille (en obligaties 
met een resterende looptijd van minder dan een jaar) de komende maanden zal dalen tenzij in geval van duidelijk 
teleurstellende bedrijfsresultaten. Toch zal het gewicht van cash en gelijkgestelde activa wellicht boven het neutrale 
gewicht van 5% blijven. 
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2.1.9 . Synthetische risico- en opbrengstindicator 
 

De risicoklasse bij de oprichting van het compartiment NEWB Sustainable Mixed Fund Balanced is 4. De huidige 
risicoklasse is 4. 
 
De synthetische risico- en rendementsindicator, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) Nr. 
583/2010 van de Europese Commissie van 1 juli 2010, rangschikt elk compartiment op een schaal op basis van zijn 
resultaten in het verleden inzake volatiliteit. Deze schaal omvat een reeks categorieën die worden onderscheiden aan de 
hand van hele getallen gaande van 1 tot 7, gerangschikt in oplopende volgorde van links naar rechts en die de risico- en 
rendementsniveaus vertegenwoordigen, van laag naar hoog. 
 

                                                                 
6 De duration stemt overeen met de gemiddelde levensduur van de geactualiseerde stromen van de obligatie, waarbij deze stromen 
overeenstemmen met de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag met de eventuele stromen tijdens de levensduur van de 
obligatie (bijvoorbeeld coupons). De duration van de portefeuille maakt het mogelijk om de gevoeligheid van de portefeuille aan de evolutie 
van de rentevoeten weer te geven. Hoe hoger de duration van de portefeuille, hoe negatiever de impact zal zijn van een rentestijging op 
de waardering van de portefeuille. 
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Bij gebrek aan een voldoende historiek van de netto-inventariswaarden van het compartiment en overeenkomstig de 
bepalingen inzake de berekening van de synthetische risico-indicator, werd voor de berekening van de bovenstaande 
indicator gebruik gemaakt van een portefeuillemodel dat representatief is voor de samenstelling van de huidige portefeuille 
van het compartiment. 
 
De historische gegevens die worden gebruikt om de synthetische risico- en rendementsindicator te berekenen, vormen 
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.  
 
Het is niet zeker of de weergegeven risico- en rendementscategorie in de loop der tijd ongewijzigd zal blijven. Het 
klassement van het compartiment kan mettertijd veranderen.  
 
De laagste risicocategorie is geen synoniem voor risicoloze beleggingen. 
SUBFUND-INDICATEUR-SYNT _LAST _PAGE 



NEWB INVEST  NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND BALANCED
 

21 

 

2.2 . BALANS 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 1: BALANSSCHEMA  
 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 9.048.135,07 
 

   
II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten 8.233.603,95 

 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a. Obligaties 3.306.449,06 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen 4.927.154,89 
 

  
 

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar -143.227,95 
 

A. Vorderingen  
 

a. Te ontvangen bedragen 23.614,83 
 

B. Schulden  
 

c. Ontleningen (-) -166.842,78 
 

  
 

V. Deposito's en liquide middelen 988.423,12 
 

A. Banktegoeden op zicht 988.423,12 
 

  
 

VI. Overlopende rekeningen -30.664,05 
 

B. Verkregen opbrengsten 11.153,90 
 

C. Toe te rekenen kosten (-) -41.817,95 
 

  
 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 9.048.135,07 
 

A. Kapitaal 10.163.836,51 
 

B. Deelneming in het resultaat -72.430,60 
 

D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -1.043.270,84 
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2.3 . RESULTATENREKENING 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING  
 

   I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden -1.019.286,96 
 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a. Obligaties -202.671,21 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen -831.837,07 
 

H. Wisselposities en -verrichtingen  
 

b. Andere wisselposities en -verrichtingen 15.221,32 
 

  
 

II. Opbrengsten en kosten van beleggingen 64.723,03 
 

A. Dividenden 67.392,22 
 

B. Intresten  
 

a. Effecten/geldmarktinstrumenten 12.448,17 
 

b. Deposito's en liquide middelen 149,60 
 

C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -4.019,40 
 

E. Roerende voorheffingen (-)  
 

b. Van buitenlandse oorsprong -11.247,56 
 

  
 

III. Andere opbrengsten 6,89 
 

B. Andere 6,89 
 

  
 

IV. Exploitatiekosten -88.713,80 
 

A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) -13.366,87 
 

C. Vergoeding van de bewaarder (-) -4.999,98 
 

D. Vergoeding van de beheerder (-)  
 

a. Financieel beheer -4.929,87 
 

Founder-klasse -4.171,73 
 

Investor-klasse -1.322,07 
 

b. Administratief- en boekhoudkundig beheer -7.500,00 
 

c. Commerciële vergoeding  
 

Founder-klasse -23.361,71 
 

Investor-klasse -4.957,70 
 

E. Administratiekosten (-) -1.806,43 
 

F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) -3.094,23 
 

G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) -1.419,90 
 

H. Diensten en diverse goederen (-) -9.676,41 
 

J. Taksen -4.150,50 
 

K. Andere kosten (-) -3.956,40 
 

  
 

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -23.983,88 
 

Subtotaal II + III + IV  
 

  
 

V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat -1.043.270,84 
 

   
VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -1.043.270,84 
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2.4 . SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 
 

2.4.1 . Samenstelling van de activa op 30.06.22 
 
 
 

Benaming Hoeveelheid 
op 30.06.22 

Valuta Koers in valuta Evaluatie  
 (in EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Netto-
Actief 

       

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN 
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE 
STELLEN MARKT 

      

       
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A 400.000 EUR 89,05% 356.218,00 4,33% 3,94% 
FINLAND  0.5 19-29 15/09A 68.000 EUR 92,88% 63.161,12 0,77% 0,70% 
FRANCE 1.85 10-27 25/07A 240.000 EUR 115,74% 340.456,48 4,13% 3,76% 
GERMANY  0.50  14-30 15/04A 127.000 EUR 112,14% 164.988,03 2,00% 1,82% 
GERMANY  0.5   18-28 15/02A 77.000 EUR 96,94% 74.640,33 0,91% 0,83% 
ITALY  0.6 21-31 01/08S 310.000 EUR 79,94% 247.804,70 3,01% 2,74% 
ITALY  1.30 16-28 15/05S 232.000 EUR 104,45% 277.455,90 3,37% 3,07% 
ITALY  2.20 17-27 01/06S 419.000 EUR 99,21% 415.702,47 5,05% 4,59% 
ITALY           21-24 15/08U 247.000 EUR 97,01% 239.618,41 2,91% 2,65% 
PORTUGAL 1.95  19-29 15/06A 205.000 EUR 100,54% 206.114,18 2,50% 2,28% 
SPAIN  0.25  19-24 30/07A 163.000 EUR 98,46% 160.485,72 1,95% 1,77% 
SPAIN 0.45  17-22 31/10A 160.000 EUR 100,21% 160.343,20 1,95% 1,77% 
SPAIN 0.60 19-29 31/10A 300.000 EUR 90,49% 271.465,50 3,30% 3,00% 
SPAIN 1.50  17-27 30/04A 252.000 EUR 99,27% 250.166,70 3,04% 2,76% 
EUR    

3.228.620,74 39,22% 35,68% 

NORWAY  1.50  16-26 19/02A 846.000 NOK 95,02% 77.828,32 0,94% 0,86% 
NOK    

77.828,32 0,94% 0,86% 

OBLIGATIES-Uitgegeven door een staat    3.306.449,06 40,16% 36,54% 

OBLIGATIES    
3.306.449,06 40,16% 36,54% 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 5.190 GBP 15,78 95.141,96 1,16% 1,05% 
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 10.760 GBP 4,57 57.175,00 0,69% 0,63% 
INFORMA PLC 18.707 GBP 5,29 114.919,40 1,40% 1,27% 
KINGFISHER PLC 73.260 GBP 2,44 207.916,10 2,53% 2,30% 
RELX PLC 6.000 GBP 22,26 155.157,99 1,88% 1,72% 
TAYLOR WIMPEY PLC 45.540 GBP 1,17 61.712,84 0,75% 0,68% 
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5.790 GBP 37,24 250.487,45 3,04% 2,77% 
Verenigd Koninkrijk    

942.510,74 11,45% 10,42% 

AGILENT TECHNOLOGIES 270 USD 118,77 30.673,78 0,37% 0,34% 
AMGEN INC 322 USD 243,30 74.936,73 0,91% 0,83% 
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 380 USD 210,04 76.345,31 0,93% 0,84% 
BIOGEN IDEC INC 360 USD 203,94 70.226,60 0,85% 0,78% 
FORTUNE BRANDS 940 USD 59,88 53.840,16 0,66% 0,59% 
HOLOGIC INC 942 USD 69,30 62.442,58 0,76% 0,69% 
LOWE'S CO INC 839 USD 174,67 140.177,08 1,70% 1,55% 
NVIDIA CORP 454 USD 151,59 65.829,89 0,80% 0,73% 
WW GRAINGER INC 101 USD 454,43 43.902,08 0,53% 0,49% 
Verenigde Staten van Amerika    

618.374,21 7,51% 6,84% 

COLOPLAST -B- 1.070 DKK 808,40 116.314,20 1,41% 1,29% 
NOVO NORDISK 1.640 DKK 787,20 173.600,75 2,11% 1,92% 
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS 13.704 DKK 149,90 276.230,51 3,36% 3,05% 
Denemarken    

566.145,46 6,88% 6,26% 

ASML HOLDING NV 804 EUR 455,85 366.503,40 4,45% 4,05% 
WOLTERS KLUWER NV 1.770 EUR 92,56 163.831,20 1,99% 1,81% 
Nederland    

530.334,60 6,44% 5,86% 

ALLEGION PLC WI 750 USD 97,90 70.232,91 0,85% 0,77% 
CRH PLC 5.380 EUR 33,00 177.540,00 2,16% 1,96% 
STERIS - REGISTERED SHS 160 USD 206,15 31.550,05 0,38% 0,35% 
TRANE TECH - REGISTERED SHS 1.622 USD 129,87 201.491,36 2,45% 2,23% 
Ierland    

480.814,32 5,84% 5,31% 

ELISA CORPORATION -A- 1.615 EUR 53,62 86.596,30 1,05% 0,96% 
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Benaming Hoeveelheid 
op 30.06.22 

Valuta Koers in valuta Evaluatie  
 (in EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Netto-
Actief 

       

KESKO CORP 5.093 EUR 22,51 114.643,43 1,39% 1,27% 
ORION CORPORATION (NEW) -B- 4.149 EUR 42,60 176.747,40 2,15% 1,95% 
Finland    

377.987,13 4,59% 4,18% 

ASTELLAS PHARMA 2.398 JPY 2.115,00 35.709,23 0,44% 0,40% 
CHUGAI PHARMACEUTICAL 3.718 JPY 3.470,00 90.836,39 1,10% 1,00% 
IBIDEN 2.879 JPY 3.825,00 77.534,34 0,94% 0,86% 
SEKISUI HOUSE LTD 4.810 JPY 2.376,50 80.482,95 0,98% 0,89% 
Japan    

284.562,91 3,46% 3,15% 

MOWI ASA 2.028 NOK 224,10 44.000,95 0,54% 0,49% 
ORKLA ASA 21.530 NOK 78,72 164.089,71 1,99% 1,81% 
TELENOR ASA 4.430 NOK 131,00 56.185,89 0,68% 0,62% 
Noorwegen    

264.276,55 3,21% 2,92% 

FERGUSON NEWCO PLC 2.113 GBP 91,88 225.537,22 2,74% 2,49% 
Jersey    

225.537,22 2,74% 2,49% 

HENKEL AG & CO KGAA 3.480 EUR 58,78 204.554,40 2,48% 2,26% 
Duitsland    

204.554,40 2,48% 2,26% 

HUSQVARNA -B- 21.394 SEK 75,24 150.253,15 1,82% 1,66% 
Zweden    

150.253,15 1,82% 1,66% 

VIVENDI SA 14.191 EUR 9,70 137.595,94 1,67% 1,52% 
Frankrijk    

137.595,94 1,67% 1,52% 

SONOVA HOLDING NAM-AKT 307 CHF 304,00 93.244,08 1,13% 1,03% 
Zwitserland    

93.244,08 1,13% 1,03% 

GILDAN ACTIVEWEAR 1.855 CAD 37,05 50.964,18 0,62% 0,56% 
Canada    

50.964,18 0,62% 0,56% 

AANDELEN    
4.927.154,89 59,84% 54,46% 

TOTAAL PORTEFEUILLE    8.233.603,95 100,00% 91,00% 

CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  EUR  750.762,99  8,30% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  NOK  115.290,68  1,27% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  USD  68.917,01  0,76% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  NZD  32.906,49  0,36% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  GBP  11.360,82  0,13% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  CHF  5.283,53  0,06% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  AUD  3.901,60  0,04% 
Banktegoeden op zicht    988.423,12  10,92% 

DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN    988.423,12  10,92% 

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN    -143.227,95  -1,58% 

ANDERE    -30.664,05  -0,34% 

TOTAAL NETTO-ACTIEF    9.048.135,07  100,00% 
 

| 

2.4.2 . Verdeling van de activa (in % van de portefeuille) 
 
 

Per land 

België 4,33% 

Canada 0,62% 

Denemarken 6,88% 

Duitsland 5,39% 

Finland 5,36% 

Frankrijk 5,81% 

Ierland 5,84% 

Italië 14,34% 

Japan 3,46% 

Jersey 2,74% 
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Per land 

Nederland 6,44% 

Noorwegen 4,15% 

Portugal 2,50% 

Spanje 10,23% 

Verenigde Staten van Amerika 7,51% 

Verenigd Koninkrijk 11,45% 

Zweden 1,82% 

Zwitserland 1,13% 

TOTAAL 100,00%
  
 

 

Per sector 

Automobielindustrie 3,37% 

Bouwmaterialen en handel 8,86% 

Bouwsector, bouwmateriaal 4,27% 

Chemie 2,16% 

Diverse consumptiegoederen 3,34% 

Elektronica en halfgeleiders 6,19% 

Elektrotechniek en elektronica 0,53% 

Energie en waterdistributie 3,36% 

Geneesmiddelen en cosmetica 11,24% 

Grafische kunst en uitgeverijen 5,27% 

Internet en Internet diensten 1,30% 

Kantons, deelstaten, provincies, etc. 4,33% 

Kleinhandel en warenhuizen 4,54% 

Landbouw en visserij 0,53% 

Landen en regeringen 35,83% 

Telecommunicatie 1,73% 

Voeding en niet alcoholische dranken 3,15% 

TOTAAL 100,00%
  
 

 

Per munt 

CAD 0,62% 

CHF 1,13% 

DKK 6,88% 

EUR 56,56% 

GBP 14,19% 

JPY 3,46% 

NOK 4,15% 

SEK 1,82% 

USD 11,19% 

TOTAAL 100,00%
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2.4.3 . Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR) 
 

Omloopsnelheid 
 

 
 

 1ste HALFJAAR 
  

Aankopen 11.235.068,86 
  

Verkopen 1.986.861,45 
  

Totaal 1 13.221.930,31 
  

  
 

 
Inschrijvingen 10.161.600,86 
Terugbetalingen 70.194,95 
Totaal 2 10.231.795,81 
  
Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen 8.929.542,71 

  
Omloopsnelheid 33,49% 

 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking 
tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van 
de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de 
terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille hebben 
teweeggebracht. 
 
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij 
CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, die instaat voor de financiële dienst. 
SUBFUND-R OTATION _LAST_PAGE  
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2.4.4 . Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-
inventariswaarde 
 
 

Investor-klasse 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR) 
Netto-inventariswaarde  
 Einde periode (in EUR) 

Jaar 
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 

van de klasse 
van één aandeel 

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 75.813,15 40.071,38 12,74 83,46 75.800,41 39.987,92 115.788,33 1.461.688,16 776.509,68 232,92 1.555,30 2.060.703,30 17,80 17,80 

Founder-klasse 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR) 
Netto-inventariswaarde  
 Einde periode (in EUR) 

Jaar 
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 

van de klasse 
van één aandeel 

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 296.543,20 99.626,95 3.678,50 77,50 292.864,70 99.549,45 392.414,15 5.930.864,02 1.992.539,00            66.942,78 1.463,95 6.987.431,77 17,81 17,81 
 

| 

2.4.5 . Rendementen 
 

Omdat het compartiment nog geen volledig boekjaar heeft, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in 
verband met de voorbije prestaties. 
SUBFUND- PERF ORMANC ES_LAST_PAG E  

 
 

| 

2.4.6 . Kosten 
 

Lopende kosten 
 
Omdat het fonds nog geen volledig boekjaar heeft, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in verband 
met de lopende kosten. 
 
Bestaan van commission sharing agreements 
 
Er zijn geen commission sharing agreements. 
 
Overeenkomsten inzake retrocessie van vergoedingen (“fee-sharing agreements”)  
 
Er kunnen overeenkomsten bestaan voor de retrocessie van vergoedingen. Bij het sluiten van een overeenkomst voor 
retrocessie van vergoedingen trachten de Bevek en de Beheerder alles in het werk te stellen om eventuele 
belangenconflicten te vermijden. Indien zich echter belangenconflicten voordoen, zullen de Beheerder en de Bevek 
uitsluitend handelen in het belang van de houders van aandelen van de Bevek. 
 
Het eventuele bestaan van een overeenkomst tot retrocessie van vergoedingen wordt opgenomen in de informatiefiche 
voor elk compartiment.  
SUBFUND-FRAIS_LAST_PAG E  

| 



NEWB INVEST  NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND BALANCED
 

27 

2.4.7 . Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens 
 

NOTA 1 - Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten 
 
De rubriek "II. A. a. Obligaties" bevat niet alleen obligaties op lange termijn maar ook obligaties op korte termijn die binnen 
de 397 dagen vervallen: 
 

ISIN code Benaming Vervaldatum 

ES0000012A97                                                                          SPAIN 0.45  17-22 31/10A 31.10.22 
 
NOTA 2 - Andere opbrengsten 
 
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat de CSDR-vergoeding. 
 
NOTA 3 - Andere kosten 
 
De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bestaat voornamelijk uit de betaling van een factuur van 
Willis Towers Watson voor dekking van professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid. 
 
NOTE 4 – Samenstelling van de activa en kerncijfers 
 
De vennootschap Ferguson Newco PLC (ISIN JE00BJVNSS43) die deel uitmaakt van de samenstelling van de portefeuille 
is fiscaal ingezetene in het Verenigd Koninkrijk.  
SUBFUND-N OTES-FIN_LAST _PAGE 
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| 
3 . INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 

 NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DEFENSIVE 
 

3.1 . BEHEERVERSLAG 
 

3.1.1 . Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 
 

De initiële inscrhijvingsperiode van de Founder-klasse werd vastgelegd van 29 november 2021 tot 17 januari 2022 en de 
initiële inschrijvingsprijs bedraagt 20,00 EUR. 
 
De initiële inscrhijvingsperiode van de Investor-klasse werd vastgelegd van 17 januari 2022 tot 18 januari 2022 en de 
initiële inschrijvingsprijs bedraagt 20,00 EUR. 
SUBFUND-D ATE- LANCEMENT _LAST _PAG E  

| 

3.1.2 . Beursnotering 
 

Niet van toepassing. 
SUBFUND-C OTATION-BOUR SE_LAST_PAGE  
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3.1.3 . Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 
 

Beleggingsdoelstellingen van het compartiment  
 
Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment  
 
Het compartiment streeft naar duurzaam beleggen en is ingedeeld onder artikel 9 van de SFDR verordening.  
 
Het compartiment moet beleggers in staat stellen om de positieve impact op de volgende milieudoelstellingen te 
maximaliseren:  

 Mitigatie van klimaatverandering in samenhang met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: SDG 13 
“Maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling” en SDG 7 
“Schone en betaalbare energie”.  

 Transitie naar een circulaire economie, gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: SDG 12 
“Verantwoorde consumptie en productie”.  

 
Dit alles door ervoor te zorgen dat de maatschappij en het milieu geen noemenswaardige schade wordt berokkend en 
tegelijk beleggers een aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel te bieden.  
 
Dit zal gebeuren door het merendeel of al zijn activa te beleggen in aandelen, obligaties en gelijkaardige beleggingen op 
een voldoende gediversifieerde manier en in overeenstemming met de hieronder beschreven 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme  
 
Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme. 
 
Beleggingsbeleid  
 
Toegestane activacategorieën en beleggingsbeperkingen  
 
Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment voornamelijk beleggen in obligaties (zowel van bedrijven als van 
overheden), die tussen 35% en 90% van het compartiment kunnen uitmaken. Als ‘investment grade’ worden beschouwd 
obligatiebeleggingen die als dusdanig gewaardeerd worden door minstens één van de drie ratingbureaus Moodys’’ Fitch 
en Standard & Poors. Niet-investment grade obligatiebeleggingen mogen niet meer bedragen dan 15% van de nettoactiva. 
Beleggingen zonder rating mogen ook niet meer bedragen dan 15% van de nettoactiva van het compartiment.  
 
Het compartiment mag tussen 10% en 30% van zijn nettoactiva beleggen in aandelen die genoteerd zijn op 
gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die enkel op de Amerikaanse 
beurzen genoteerd zijn en via Global Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die genoteerd kunnen worden in verschillende 
landen buiten hun land van herkomst).  
 
De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, geldmarktinstrumenten) 
vertegenwoordigen niet meer dan 55% van de nettoactiva en onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten 
vertegenwoordigen niet meer dan 20% van de nettoactiva (behalve in het kader van de vereffening).  
 
De beleggingen zullen voornamelijk gebeuren (meer dan 50%) in Europa, maar kunnen ook gebeuren in andere landen. 
Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20% van de nettoactiva van het compartiment.  
 
In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk type instrument dat toegelaten is door het koninklijk besluit van 12 
november 2012.  
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Het compartiment kan tot 5% van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment Trusts - beursgenoteerde 
vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20% in deelbewijzen van andere instellingen voor collectieve belegging voor 
zover zij de uitsluitingscriteria naleven.  
 
Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van Verordening (EU) 
2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor 
securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. 
Hoewel het compartiment niet rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’, 
kan het onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn beleggingen in een 
of meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging).  
 
Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de governancecriteria 
van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan.  
 
Contante leningen 
  
Het compartiment kan binnen de limiet van 10% van zijn nettoactiva een beroep doen op leningen om te voldoen aan een 
tijdelijke behoefte aan liquiditeiten.  
 
Beleggingsstrategie  
 
De strategie van de Beheerder is gebaseerd op de principes inzake milieu, maatschappelijk welzijn en governance die 
hieronder worden toegelicht (zie deel ‘ESG-aspecten’).  
 
Afgeleide financiële instrumenten  
 
Afgeleide financiële instrumenten worden enkel gebruikt voor portefeuilleafdekking en/of valuta-afdekking, maar niet voor 
beleggingsdoeleinden noch voor de duurzame beleggingsdoeleinden van het compartiment. De Beheerder zal in het 
algemeen toezien op de naleving van de bepalingen van artikel 52 §1, 8° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.  
 
Het compartiment belegt niet in OTC verhandelbare afgeleide instrumenten.  
 
Totaal risico  
 
Het totale risico (maximum exposure) dat voor het compartiment voortvloeit uit zijn posities in afgeleide instrumenten, mag 
niet meer bedragen dan 100% van de nettowaarde van de activa van het compartiment.  
 
Het totale risico wordt dagelijks berekend rekening houdend met de actuele waarde van de onderliggende activa, het 
tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare tijd om de posities te liquideren.  
 
De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het compartiment te berekenen is de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen (commitment approach).  
 
Deposito’s  
 
Maximaal 10% van de nettoactiva mag in het beheer van de Bevek worden gebruikt voor deposito’s op 24/48 uur. 
 
Uitlenen van financiële instrumenten  
 
Niet van toepassing.  
 
Grenzen van het beleggingsbeleid  
 
Naast de hierboven vermelde regels, deze bepaald door het koninklijk besluit van 12 november 2012.  
 
Wisselkoersrisico  
 
Het compartiment kan gebruik maken van termijnwisselkoersen om de portefeuille af te dekken tegen het wisselkoersrisico. 
De totale nettoblootstelling aan het wisselrisico van valuta’s van niet-Europese landen mag niet meer bedragen dan 30% 
van de nettoactiva.  
 
ESG-aspecten  
 
De beleggingsfilosofie van de Bevek is gebaseerd op het sociale en ecologische charter van haar promotor NewB S.C.E. 
(beschikbaar op de website https://newb.coop/nl/handvest/)met een reeks verbintenissen en principes die de promotor 
van de Bevek in haar activiteiten en producten moet toepassen om te voldoen aan haar statutaire waarden.  
 
Dit document verduidelijkt dat de Bevek de MVB-regels van promotor NewB S.C.E. moet naleven. (beschikbaar op 
https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf) die de criteria bevatten waaraan de emittenten van financiële effecten 
in de beleggingsportefeuille van het fonds moeten voldoen. 
 
SUBFUND- OBJ ECTIF- PLACEMENT_LAST_PAGE  



NEWB INVEST  NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DEFENSIVE
 

30 

| 

3.1.4 . Financieel portefeuillebeheer 
 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 
SUBFUND- GEST-FIN _LAST_PAGE  
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3.1.5 . Distributeurs 
 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 
SUBFUND-DISTRIBUT EURS_LAST_PAGE  
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3.1.6 . Index en benchmark 
 

De beheerder van het compartiment maakt tot op heden geen gebruik van een referentie-index in het kader van financiële 
instrumenten en contracten om de financiële prestaties te meten en beheert het compartiment actief. Als maatstaf voor de 
prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (‘MVB”’) zal de MVB-prestatie van dit compartiment (zonder 
rekening te houden met zichtrekeningen en gelijkwaardige deposito’deposito’artiments) echter achteraf worden vergeleken 
met de volgende referentie-index, een samenstelling van 20% MSCI Europe-index, 7,5% MSCI ex Europe-index en 72,5% 
Bloomberg Barclays Euro Agg-index, om aan te tonen dat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt gehaald.  
 

 MSCI  
 
‘MSCI’ wordt geleverd door MSCI Limited, een Amerikaans financieel dienstenbedrijf dat onder meer financiële indices 
publiceert.  
 
Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is MSCI Limited niet langer opgenomen in het register van 
referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat het gebruik van benchmarks 
beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority erkend als 
niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet.  
 

 Bloomberg Barclays Euro Agg  
 
De ‘Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index’ omvat obligaties in euro met vaste rente en van investment grade 
kwaliteit. De referentie-index wordt geleverd door Bloomberg Index Services Limited.  
 
Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is Bloomberg Barclays Euro Agg niet langer opgenomen in het 
register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat het gebruik van 
benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority 
erkend als niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet.  
 
Het compartiment wordt actief beheerd: de Beheerder beschikt over een zekere vrijheid met betrekking tot de 
samenstelling van de portefeuille, met inachtneming van het beleggingsbeleid. 
SUBFUND- BENCHM ARK_LAST_PAGE  
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3.1.7 . Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 
 

 
Aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)  
 
Oriëntatiecomité SRI 
 
Het ESG-departement van NewB werkt met een SRI-oriëntatiecomité dat bestaat uit organisaties die lid zijn van NewB en 
over een erkende expertise rond ESG-thema’s beschikken. Dit comité is 7 keer samengekomen sinds de oprichting van 
NewB Invest en werd geraadpleegd om de SRI-methodologie van het ESG-departement van NewB te herzien. Het comité 
analyseerde onder meer alle bedrijven en landen die deel uitmaken van het beleggingsuniversum.  
 
Beleggingsuniversum  
 
Het ESG-departement van NewB, dat instaat voor het bepalen van het beleggingsuniversum voor bedrijven en overheden, 
werkte aan een methodologie voor maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) die de SRI-regels van NewB 
respecteert. Deze methodologie verbiedt investeringen in onder meer fossiele brandstoffen en de bewapeningssector om 
de campagnebeloften van NewB na te komen.  
 
Om de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds te bereiken en zich te schikken naar de SRI-regels en het Sociaal 
en Milieuhandvest van NewB, werd een selectieproces met 3 filters toegepast:  

• Een filter die bepaalde bedrijven en bepaalde landen uitsluit op basis van de SRI-regels van NewB en op basis 
van controverses.  
• Een selectie van de beste bedrijven per sector op het vlak van het beheer van ecologische, sociale en 
governance-risico’s (ESG-aspecten). In het jargon spreekt men van een ‘best-in-class’ selectie.  
• Een positieve selectie op basis van de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds (rekening houdend met 
de bijdrage van de emittenten aan SDG 13, SDG 7 en SDG 12).  
 

Concreet heeft het ESG-departement van NewB slechts 120 bedrijven geselecteerd uit het potentiële universum van de 
MSCI ACWI-index van ongeveer 3.000 bedrijven die voldeden aan alle SRI-regels van NewB. Wat de landen betreft, 
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werden slechts 16 van de 67 door de vermogensbeheerder vooraf geselecteerde landen opgenomen in het 
beleggingsuniversum.  
 
Beheer van controverses  
 
Bij het aflijnen van het beleggingsuniversum hanteerde NewB tal van uitsluitingen die verband hielden met controverses 
rond ontbossing of het respect voor mensenrechten. Bovendien zijn er sinds de lancering van NewB Invest 3 bijkomende 
uitsluitingen geweest voor bedrijven die niet langer voldeden aan alle SRI-regels van NewB of die te kampen hadden met 
ESG-controverses die door NewB als ernstig werden beschouwd.  
 
Stemseizoen 2022 
 
Als voortrekker van verandering en verantwoordelijke belegger is het stemmen op de algemene vergaderingen van 
bedrijven in het bezit van NewB Invest erg belangrijk. NewB wil immers de best practices op het vlak van milieu, 
maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur (ESG) verbeteren.  
 
Hoewel de effecten in het bezit zijn van de bevek NewB Invest en het beheer van de 3 compartimenten van NewB Invest 
werd toevertrouwd aan Orcadia Asset Management, heeft het ESG-departement van NewB het stembeleid opgesteld en 
zich beziggehouden met de toepassing ervan in samenwerking met dienstverlener ISS (Institutional Shareholder 
Services), via hun proxy voting-platform. Vanaf zijn lancering in januari 2022 begon NewB te stemmen binnen zijn volledige 
perimeter. Door de vrij ingewikkelde regelingen in sommige landen is het echter soms voorgekomen dat stemmingen bij 
wijze van uitzondering niet in aanmerking konden worden genomen. 
 
Nucleair overleg en bewapening  
 
NewB heeft het afgelopen halfjaar overleg gevoerd met verschillende organisaties die lid zijn van NewB over kernenergie 
en bewapening. Sinds begin dit jaar beleeft Oekraïne een tragische oorlogssituatie. Dit heeft gevolgen voor de 
wereldeconomie en de investeringen. Nadat een aantal actoren zich uitspraken over de verlenging van kernenergie en de 
herfinanciering van de bewapeningssector wou NewB als Belgische coöperatieve, duurzame en ethische bank deze 
stellingnames kritisch beoordelen.  
 
In 2021 werkte NewB tijdens de gezamenlijke opstelling van de SRI-regels samen met een aantal aangesloten organisaties 
en werd tot de conclusie gekomen dat NewB niet zou investeren in bedrijven die verbonden zijn met de bewapenings- en 
nucleaire sectoren. Dit gezamenlijke werk werd vervolgens gevalideerd door de coöperanten van NewB tijdens de 
algemene vergadering van juni 2021.  
 
Tussen maart en april 2022 besliste NewB daarom om verschillende organisaties die lid zijn van NewB en rond deze twee 
thema’s werken, opnieuw te raadplegen. Aangezien alle organisaties hun standpunten ten aanzien van deze twee sectoren 
bevestigden, sloot NewB zich hierbij aan en blijft zij activiteiten in verband met kernenergie en wapenproductie en -handel 
uitsluiten van haar investeringsbeleid.  
 
Transparantie  
 
Om de 3 maanden wordt de lijst van de bedrijven en de staten (en andere overheden) die deel uitmaken van de portefeuille 
per e-mail verstuurd naar de beleggers. Bovendien wordt het volledige universum gepubliceerd op de website 
www.newb.coop. Het doel van deze aanpak is te voldoen aan de transparantiewaarde van de coöperatie NewB. 
 
Activa-allocatie  
 
Bij de lancering van het compartiment kozen we ervoor om aandelen licht te overwegen (ten opzichte van de norm van 
10% tot 30%), een positie die we tijdens het halfjaar grotendeels hebben aangehouden omdat we – op basis van de 
voorlopende economische indicatoren7 – van oordeel zijn dat de globale economische situatie minder somber is dan de 
evolutie van de markten aangeeft. 
 
Ondanks de rentestijging, waardoor nieuwe obligaties interessanter worden, blijven ze historisch laag en na de daling van 
de aandelenmarkten is de waardering van de wereldwijde aandelenindex teruggevallen tot zijn historisch gemiddelde. De 
waardering van aandelen in Europa ligt zelfs duidelijk onder het historisch gemiddelde. Deze elementen wijzen op een 
hoger stijgingspotentieel voor aandelen en daarom zijn ze overwogen ten opzichte van de norm. 
 
Gezien de mogelijke impact van de oorlog aan onze grenzen hebben we echter beslist om een niet te verwaarlozen deel 
van de aandelen buiten Europa te beleggen, vooral in Amerikaanse en Japanse aandelen. 
 
Bij de lancering van het compartiment waren we van oordeel dat zowel overheidsobligaties als corporate obligaties8 weinig 
aantrekkelijk waren en dat het risico op rentestijgingen hoog was over de hele rentecurve (d.w.z. zowel voor de rente op 
korte termijn als op middellange en lange termijn). Daarom hebben we ervoor gekozen om obligaties niet alleen sterk te 
onderwegen (tegenover hun neutrale gewicht van 65%), maar ook om voor relatief korte looptijden te kiezen, waardoor 
hun rentegevoeligheid wordt verminderd. Uit vrees voor een stijging van de inflatie beslisten we om een zeer aanzienlijk 
deel van de obligaties van het compartiment te beleggen in inflatiegeïndexeerde obligaties. Als gevolg van de rentestijging 
in de loop van het halfjaar verhoogden we – stap voor stap en weloverwogen – het gewicht van obligaties in de portefeuille 

                                                                 
7 Dit zijn indicatoren die gebruikt kunnen worden om toekomstige economische tendensen in te schatten. 
8 Obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. 
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ten koste van cash. We gebruikten deze aankopen om de gemiddelde duration9  van de portefeuille licht te verhogen. Door 
vooral te beleggen in nominale (niet-inflatiegeïndexeerde) obligaties konden we doelbewust het gewicht van 
inflatiegebonden obligaties in de portefeuille doen dalen. 
SUBFUND- POLITIQU E-SUIVIE_LAST _PAG E  
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3.1.8 . Toekomstig beleid 
 

 
Aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)  
 
Opstellen van het stemverslag  
 
Het ESG-team van NewB werkt aan het opstellen van het stem- en engagementsverslag na een eerste stemseizoen. De 
uitoefening van het stemrecht gebeurt in samenwerking met dienstverlener ISS.  
  
Towards sustainability 
 
De compartimenten van de bevek NewB Invest volgen momenteel het traject om het label “Towards sustainablity” te 
verkrijgen. Het Towards Sustainability label biedt de garantie dat alle gelabelde producten vergezeld gaan van een 
minimaal duurzaamheidsniveau, gemeten door de Towards Sustainability kwaliteitsnorm. Momenteel bevinden de 
verschillende compartimenten zich in de evaluatiefase. Het proces zou ten laatste tegen eind september moeten worden 
afgesloten waarna de 3 compartimenten door het Centraal Labeling Agentschap (CLA) het “Towards Sustainability”-label 
zouden moeten krijgen.  
 
Regelgeving 
 
Het ESG-team van NewB werkt ook aan de verschillende rapporten om te blijven voldoen aan de verschillende Belgische 
en Europese wettelijke vereisten om zijn status als artikel 9 te behouden in verband met de Europese SFDR-regelgeving 
en taxonomie, alsook aan de hoogste transparantienormen.  
 
Activa-allocatie  
 
Gezien de bijzonder onzekere situatie zou het toekomstige beleggingsbeleid van het compartiment aanzienlijk kunnen 
evolueren omdat het afhangt van talrijke factoren, grotendeels van geopolitieke aard, die (zeer) snel kunnen veranderen. 
 
Wij zijn van plan een lichte overweging in aandelen te behouden voor zover de macro-economische omstandigheden niet 
significant verslechteren, de bedrijfsresultaten die de komende weken zullen worden gepubliceerd globaal in lijn zijn met 
de verwachtingen van de analisten en de bedrijfscommentaren over hun activiteitsvooruitzichten globaal genomen positief 
blijven. Indien dit niet het geval zou zijn, zullen we ons wellicht voorzichtiger positioneren op aandelen (in ongewijzigde 
marktomstandigheden). 
 
We zullen het gewicht van obligaties geleidelijk blijven optrekken naarmate de lange rente stijgt. Gezien de omvang van 
het compartiment en de beperkingen ervan (onder meer op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen), het 
minimumbeleggingsbedrag voor de overgrote meerderheid van corporate obligaties en de noodzaak om een voldoende 
diversificatie te behouden, zullen deze aankopen gebeuren via staatsobligaties. Het zal voornamelijk gaan om obligaties 
uitgegeven door landen in de periferie van de eurozone aangezien de ECB duidelijk heeft gemaakt bereid te zijn om in te 
grijpen indien de spreads (afwijking ten opzichte van een referentieobligatie) te sterk toenemen. 
 
De combinatie van deze twee elementen maakt het zeer waarschijnlijk dat het cashgewicht in de portefeuille (en obligaties 
met een resterende looptijd van minder dan een jaar) de komende maanden zal dalen tenzij in geval van duidelijk 
teleurstellende bedrijfsresultaten. Toch zal het gewicht van cash en gelijkgestelde activa wellicht boven het neutrale 
gewicht van 10% blijven. 
SUBFUND- POLITIQU E-FUTURE_LAST_PAGE  
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3.1.9 . Synthetische risico- en opbrengstindicator 
 

De risicoklasse bij de oprichting van het compartiment NEWB Sustainable Mixed Fund Defensive is 3. De huidige 
risicoklasse is 3. 
 
De synthetische risico- en rendementsindicator, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) Nr. 
583/2010 van de Europese Commissie van 1 juli 2010, rangschikt elk compartiment op een schaal op basis van zijn 
resultaten in het verleden inzake volatiliteit. Deze schaal omvat een reeks categorieën die worden onderscheiden aan de 
hand van hele getallen gaande van 1 tot 7, gerangschikt in oplopende volgorde van links naar rechts en die de risico- en 
rendementsniveaus vertegenwoordigen, van laag naar hoog. 
 
Bij gebrek aan een voldoende historiek van de netto-inventariswaarden van het compartiment en overeenkomstig de 
bepalingen inzake de berekening van de synthetische risico-indicator, werd voor de berekening van de bovenstaande 
indicator gebruik gemaakt van een portefeuillemodel dat representatief is voor de samenstelling van de huidige portefeuille 
van het compartiment. 
                                                                 
9 De duration stemt overeen met de gemiddelde levensduur van de geactualiseerde stromen van de obligatie, waarbij deze stromen 
overeenstemmen met de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag met de eventuele stromen tijdens de levensduur van de 
obligatie (bijvoorbeeld coupons). De duration van de portefeuille maakt het mogelijk om de gevoeligheid van de portefeuille aan de evolutie 
van de rentevoeten weer te geven. Hoe hoger de duration van de portefeuille, hoe negatiever de impact zal zijn van een rentestijging op 
de waardering van de portefeuille. 
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De historische gegevens die worden gebruikt om de synthetische risico- en rendementsindicator te berekenen, vormen 
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.  
 
Het is niet zeker of de weergegeven risico- en rendementscategorie in de loop der tijd ongewijzigd zal blijven. Het 
klassement van het compartiment kan mettertijd veranderen.  
 
De laagste risicocategorie is geen synoniem voor risicoloze beleggingen. 
SUBFUND-INDICATEUR-SYNT _LAST _PAGE 
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3.2 . BALANS 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 1: BALANSSCHEMA  
 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 4.465.151,73 
 

   
II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten 3.939.351,00 

 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a. Obligaties 2.824.891,11 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen 1.114.459,89 
 

  
 

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar -24.257,27 
 

A. Vorderingen  
 

a. Te ontvangen bedragen 3.047,14 
 

B. Schulden  
 

c. Ontleningen (-) -27.304,41 
 

  
 

V. Deposito's en liquide middelen 568.675,42 
 

A. Banktegoeden op zicht 568.675,42 
 

  
 

VI. Overlopende rekeningen -18.617,42 
 

B. Verkregen opbrengsten 10.496,32 
 

C. Toe te rekenen kosten (-) -29.113,74 
 

  
 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 4.465.151,73 
 

A. Kapitaal 4.894.749,51 
 

B. Deelneming in het resultaat -29.466,03 
 

D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -400.131,75 
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3.3 . RESULTATENREKENING 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING  
 

   I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden -369.016,77 
 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a. Obligaties -156.372,81 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen -214.915,16 
 

H. Wisselposities en -verrichtingen  
 

b. Andere wisselposities en -verrichtingen 2.271,20 
 

  
 

II. Opbrengsten en kosten van beleggingen 23.067,54 
 

A. Dividenden 17.445,01 
 

B. Intresten  
 

a. Effecten/geldmarktinstrumenten 11.023,69 
 

b. Deposito's en liquide middelen 49,88 
 

C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -2.366,77 
 

E. Roerende voorheffingen (-)  
 

b. Van buitenlandse oorsprong -3.084,27 
 

  
 

III. Andere opbrengsten 1,19 
 

B. Andere 1,19 
 

  
 

IV. Exploitatiekosten -54.183,71 
 

A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) -5.928,26 
 

C. Vergoeding van de bewaarder (-) -4.999,98 
 

D. Vergoeding van de beheerder (-)  
 

a. Financieel beheer -2.426,05 
 

Founder-klasse -2.002,67 
 

Investor-klasse -733,79 
 

b. Administratief- en boekhoudkundig beheer -7.500,00 
 

c. Commerciële vergoeding  
 

Founder-klasse -11.215,05 
 

Investor-klasse -2.751,75 
 

E. Administratiekosten (-) -1.806,43 
 

F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) -1.523,97 
 

G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) -700,01 
 

H. Diensten en diverse goederen (-) -8.371,32 
 

J. Taksen -2.048,25 
 

K. Andere kosten (-) -2.176,18 
 

  
 

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -31.114,98 
 

Subtotaal II + III + IV  
 

  
 

V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat -400.131,75 
 

   
VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -400.131,75 
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3.4 . SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 
 

3.4.1 . Samenstelling van de activa op 30.06.22 
 
 
 

Benaming Hoeveelheid 
op 30.06.22 

Valuta Koers in valuta Evaluatie  
 (in EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Netto-
Actief 

       

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN 
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE 
STELLEN MARKT 

      

       
BELGIUM 0.375 20-30 15/04A 200.000 EUR 89,05% 178.109,00 4,52% 3,99% 
FINLAND  0.5 19-29 15/09A 40.000 EUR 92,88% 37.153,60 0,94% 0,83% 
FRANCE 1.85 10-27 25/07A 214.000 EUR 115,74% 303.573,70 7,71% 6,80% 
GERMANY  0.50  14-30 15/04A 85.000 EUR 112,14% 110.425,06 2,80% 2,47% 
GERMANY  0.5   18-28 15/02A 68.000 EUR 96,94% 65.916,14 1,67% 1,48% 
ITALY  0.6 21-31 01/08S 435.000 EUR 79,94% 347.725,95 8,83% 7,79% 
ITALY  1.30 16-28 15/05S 229.000 EUR 104,45% 273.868,11 6,95% 6,13% 
ITALY  2.20 17-27 01/06S 231.000 EUR 99,21% 229.182,03 5,82% 5,13% 
ITALY           21-24 15/08U 278.000 EUR 97,01% 269.691,97 6,85% 6,04% 
ITALY 5.50  12-22 01/11S 100.000 EUR 101,81% 101.809,50 2,58% 2,28% 
PORTUGAL 1.95  19-29 15/06A 135.000 EUR 100,54% 135.733,73 3,45% 3,04% 
SPAIN  0.25  19-24 30/07A 189.000 EUR 98,46% 186.084,68 4,72% 4,17% 
SPAIN 0.45  17-22 31/10A 200.000 EUR 100,21% 200.429,00 5,09% 4,49% 
SPAIN 0.60 19-29 31/10A 233.000 EUR 90,49% 210.838,21 5,35% 4,72% 
SPAIN 1.50  17-27 30/04A 133.000 EUR 99,27% 132.032,43 3,35% 2,96% 
EUR    

2.782.573,11 70,63% 62,32% 

NORWAY  1.50  16-26 19/02A 460.000 NOK 95,02% 42.318,00 1,08% 0,94% 
NOK    

42.318,00 1,08% 0,94% 

OBLIGATIES-Uitgegeven door een staat    2.824.891,11 71,71% 63,26% 

OBLIGATIES    
2.824.891,11 71,71% 63,26% 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1.116 GBP 15,78 20.458,27 0,52% 0,46% 
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 1.700 GBP 4,57 9.033,22 0,23% 0,20% 
INFORMA PLC 3.502 GBP 5,29 21.513,22 0,54% 0,48% 
KINGFISHER PLC 16.203 GBP 2,44 45.985,05 1,17% 1,03% 
RELX PLC 1.400 GBP 22,26 36.203,53 0,92% 0,81% 
TAYLOR WIMPEY PLC 7.250 GBP 1,17 9.824,73 0,25% 0,22% 
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 1.355 GBP 37,24 58.620,12 1,49% 1,32% 
Verenigd Koninkrijk    

201.638,14 5,12% 4,52% 

ASML HOLDING NV 215 EUR 455,85 98.007,75 2,49% 2,20% 
WOLTERS KLUWER NV 420 EUR 92,56 38.875,20 0,98% 0,87% 
Nederland    

136.882,95 3,47% 3,07% 

AMGEN INC 97 USD 243,30 22.574,11 0,57% 0,50% 
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 140 USD 210,04 28.127,22 0,71% 0,63% 
LOWE'S CO INC 280 USD 174,67 46.781,39 1,19% 1,05% 
NVIDIA CORP 170 USD 151,59 24.649,96 0,63% 0,55% 
Verenigde Staten van Amerika    

122.132,68 3,10% 2,73% 

ALLEGION PLC WI 180 USD 97,90 16.855,90 0,43% 0,38% 
CRH PLC 1.400 EUR 33,00 46.200,00 1,17% 1,03% 
TRANE TECH - REGISTERED SHS 360 USD 129,87 44.720,65 1,14% 1,00% 
Ierland    

107.776,55 2,74% 2,41% 

COLOPLAST -B- 390 DKK 808,40 42.394,90 1,07% 0,95% 
NOVO NORDISK 390 DKK 787,20 41.283,10 1,05% 0,93% 
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS 894 DKK 149,90 18.020,29 0,46% 0,40% 
Denemarken    

101.698,29 2,58% 2,28% 

ELISA CORPORATION -A- 741 EUR 53,62 39.732,42 1,01% 0,89% 
KESKO CORP 1.262 EUR 22,51 28.407,62 0,72% 0,64% 
ORION CORPORATION (NEW) -B- 632 EUR 42,60 26.923,20 0,68% 0,60% 
Finland    

95.063,24 2,41% 2,13% 
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Benaming Hoeveelheid 
op 30.06.22 

Valuta Koers in valuta Evaluatie  
 (in EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Netto-
Actief 

       

HENKEL AG & CO KGAA 1.450 EUR 58,78 85.231,00 2,16% 1,91% 
Duitsland    

85.231,00 2,16% 1,91% 

MOWI ASA 989 NOK 224,10 21.458,06 0,54% 0,48% 
ORKLA ASA 5.000 NOK 78,72 38.107,22 0,97% 0,85% 
TELENOR ASA 1.640 NOK 131,00 20.800,19 0,53% 0,47% 
Noorwegen    

80.365,47 2,04% 1,80% 

CHUGAI PHARMACEUTICAL 1.007 JPY 3.470,00 24.602,54 0,62% 0,55% 
IBIDEN 360 JPY 3.825,00 9.695,16 0,25% 0,22% 
SEKISUI HOUSE LTD 1.600 JPY 2.376,50 26.771,87 0,68% 0,60% 
Japan    

61.069,57 1,55% 1,37% 

FERGUSON NEWCO PLC 453 GBP 91,88 48.352,28 1,23% 1,08% 
Jersey    

48.352,28 1,23% 1,08% 

HUSQVARNA -B- 4.532 SEK 75,24 31.828,89 0,81% 0,71% 
Zweden    

31.828,89 0,81% 0,71% 

VIVENDI SA 3.168 EUR 9,70 30.716,93 0,78% 0,69% 
Frankrijk    

30.716,93 0,78% 0,69% 

GILDAN ACTIVEWEAR 426 CAD 37,05 11.703,90 0,30% 0,26% 
Canada    

11.703,90 0,30% 0,26% 

AANDELEN    
1.114.459,89 28,29% 24,96% 

TOTAAL PORTEFEUILLE    3.939.351,00 100,00% 88,22% 

CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  EUR  303.788,63  6,80% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  CHF  103.442,67  2,32% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  USD  85.699,58  1,92% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  JPY  39.998,46  0,90% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  GBP  17.948,54  0,40% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  SEK  7.064,29  0,16% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  AUD  5.938,26  0,13% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  DKK  4.794,99  0,11% 
Banktegoeden op zicht    568.675,42  12,74% 

DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN    568.675,42  12,74% 

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN    -24.257,27  -0,54% 

ANDERE    -18.617,42  -0,42% 

TOTAAL NETTO-ACTIEF    4.465.151,73  100,00% 
 

| 

3.4.2 . Verdeling van de activa (in % van de portefeuille) 
 
 

Per land 

België 4,52% 

Canada 0,30% 

Denemarken 2,58% 

Duitsland 6,64% 

Finland 3,36% 

Frankrijk 8,49% 

Ierland 2,74% 

Italië 31,03% 

Japan 1,55% 

Jersey 1,23% 

Nederland 3,47% 

Noorwegen 3,11% 

Portugal 3,44% 

Spanje 18,51% 

Verenigde Staten van Amerika 3,10% 
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Per land 

Verenigd Koninkrijk 5,12% 

Zweden 0,81% 

TOTAAL 100,00%
  
 

 

Per sector 

Automobielindustrie 1,97% 

Bouwmaterialen en handel 3,87% 

Bouwsector, bouwmateriaal 1,94% 

Chemie 1,17% 

Diverse consumptiegoederen 2,59% 

Elektronica en halfgeleiders 3,36% 

Energie en waterdistributie 0,46% 

Geneesmiddelen en cosmetica 4,01% 

Grafische kunst en uitgeverijen 2,45% 

Internet en Internet diensten 0,71% 

Kantons, deelstaten, provincies, etc. 4,52% 

Kleinhandel en warenhuizen 2,19% 

Landbouw en visserij 0,54% 

Landen en regeringen 67,19% 

Telecommunicatie 1,54% 

Voeding en niet alcoholische dranken 1,49% 

TOTAAL 100,00%
  
 

 

Per munt 

CAD 0,30% 

DKK 2,58% 

EUR 80,64% 

GBP 6,35% 

JPY 1,55% 

NOK 3,11% 

SEK 0,81% 

USD 4,66% 

TOTAAL 100,00%
  
 

| 

3.4.3 . Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR) 
 

Omloopsnelheid 
 

 
 

 1ste HALFJAAR 
  

Aankopen 5.471.658,21 
  

Verkopen 1.157.692,85 
  

Totaal 1 6.629.351,06 
  

  
 

 
Inschrijvingen 5.010.160,79 

  

Terugbetalingen 144.877,31 
  

Totaal 2 5.155.038,10 
  

  
  

Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen 4.395.983,78 
  

  
  

Omloopsnelheid 33,54% 
  

 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking 
tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van 
de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de 
terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille hebben 
teweeggebracht. 
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De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij 
CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, die instaat voor de financiële dienst.| 
 

3.4.4 . Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-
inventariswaarde 
 
 

Investor-klasse 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR) 
Netto-inventariswaarde  
 Einde periode (in EUR) 

Jaar 
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 

van de klasse 
van één aandeel 

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 38.545,74 24.057,22 18,82 3.217,99   38.526,92 20.839,23 59.366,15 748.604,59 464.281,20 351,76 59.991,39 1.082.692,68 18,24 18,24 

Founder-klasse 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR) 
Netto-inventariswaarde  
 Einde periode (in EUR) 

Jaar 
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 

van de klasse 
van één aandeel 

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 140.479,60 49.384,15 4.160,00        332,50 136.319,60 49.051,65 185.371,25 2.809.592,00 987.683,00            78.206,53 6.327,63 3.382.459,05 18,25 18,25 
 

 

 

| 

3.4.5 . Rendementen 
 

Omdat het compartiment nog geen volledig boekjaar heeft, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in 
verband met de voorbije prestaties. 
SUBFUND- PERF ORMANC ES_LAST_PAG E  
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3.4.6 . Kosten 
 

Lopende kosten 
 
Omdat het fonds nog geen volledig boekjaar heeft, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in verband 
met de lopende kosten. 
 
Bestaan van commission sharing agreements 
 
Er zijn geen commission sharing agreements. 
 
Overeenkomsten inzake retrocessie van vergoedingen (“fee-sharing agreements”)  
 
Er kunnen overeenkomsten bestaan voor de retrocessie van vergoedingen. Bij het sluiten van een overeenkomst voor 
retrocessie van vergoedingen trachten de Bevek en de Beheerder alles in het werk te stellen om eventuele 
belangenconflicten te vermijden. Indien zich echter belangenconflicten voordoen, zullen de Beheerder en de Bevek 
uitsluitend handelen in het belang van de houders van aandelen van de Bevek. 
 
Het eventuele bestaan van een overeenkomst tot retrocessie van vergoedingen wordt opgenomen in de informatiefiche 
voor elk compartiment.  
SUBFUND-FRAIS_LAST_PAG E  
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3.4.7 . Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens 
 

NOTA 1 - Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten 
 
De rubriek "II. A. a. Obligaties" bevat niet alleen obligaties op lange termijn maar ook obligaties op korte termijn die binnen 
de 397 dagen vervallen: 
 

ISIN code Benaming Vervaldatum 

IT0004848831                                      ITALY 5.50  12-22 01/11S 01.11.22 

ES0000012A97                                                                          SPAIN 0.45  17-22 31/10A 31.10.22 
 
NOTA 2 - Andere opbrengsten 
 
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat de CSDR-vergoeding. 
 
NOTA 3 - Andere kosten 
 
De rubriek « IV. K. Andere kosten (-) » van de resultatenrekening bestaat voornamelijk uit de betaling van een factuur van 
Willis Towers Watson voor dekking van professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid. 
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NOTA 4 – Overschrijding van de investeringslimieten 
 
Overeenkomstig artikel 51/1 §1 5e & 6 van het KB van 2012 mag de bevek niet meer dan 30% van haar nettovermogen 
beleggen in aandelen die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Op 20.01.2022 werd een overschrijding 
vastgesteld met 42,36% belegd in aandelen in het compartiment NewB Sustainable Defensive. Per 02.02.2022 werd de 
overschrijding verholpen. 
 
NOTA 5 – Samenstelling van de activa en kerncijfers 
 
De vennootschap Ferguson Newco PLC (ISIN JE00BJVNSS43) die deel uitmaakt van de samenstelling van de portefeuille 
is fiscaal ingezetene in het Verenigd Koninkrijk.  
 
SUBFUND-N OTES-FIN_LAST _PAGE 
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| 
4 . INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT 
NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC 

 

4.1 . BEHEERVERSLAG 
 

4.1.1 . Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment 
 

De initiële inscrhijvingsperiode van de Founder-klasse werd vastgelegd van 29 november 2021 tot 17 januari 2022 en de 
initiële inschrijvingsprijs bedraagt 20,00 EUR. 
 
De initiële inscrhijvingsperiode van de Investor-klasse werd vastgelegd van 17 januari 2022 tot 18 januari 2022 en de 
initiële inschrijvingsprijs bedraagt 20,00 EUR. 
SUBFUND-D ATE- LANCEMENT _LAST _PAG E  

| 

4.1.2 . Beursnotering 
 

Niet van toepassing. 
SUBFUND-C OTATION-BOUR SE_LAST_PAGE  
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4.1.3 . Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid 
 

Beleggingsdoelstellingen van het compartiment  
 
Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment  
 
Het compartiment streeft naar duurzaam beleggen en is ingedeeld onder artikel 9 van de SFDR verordening.  
 
Het compartiment moet beleggers in staat stellen om de positieve impact op de volgende milieudoelstellingen te 
maximaliseren:  

 Mitigatie van klimaatverandering in samenhang met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 13 « 
Maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling » 7 « Schone en 
betaalbare energie ».  

 Transitie naar een circulaire economie, gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 12 « 
Verantwoorde consumptie en productie ». 

 
Dit alles door ervoor te zorgen dat de maatschappij en het milieu geen noemenswaardige schade wordt berokkend en 
tegelijk beleggers een aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel te bieden.  
 
Dit zal gebeuren door het merendeel of al zijn activa te beleggen in aandelen, obligaties en gelijkaardige beleggingen op 
een voldoende gediversifieerde manier en in overeenstemming met de hieronder beschreven 
duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme  
 
Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme. 
 
Beleggingsbeleid  
 
Toegestane activacategorieën en beleggingsbeperkingen  
 
Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment voornamelijk beleggen in aandelen die genoteerd zijn op 
gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die enkel genoteerd zijn op 
de Amerikaanse beurzen en via Global Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die genoteerd kunnen zijn in verschillende 
landen buiten hun land van herkomst), en 34 die tussen 55% en 100% van de nettoactiva van het compartiment kunnen 
uitmaken.  
 
Het compartiment mag tussen 0% en 35% van zijn activa beleggen in obligaties (zowel bedrijven als overheden). Als 
‘investment grade’ worden beschouwd obligatiebeleggingen die als dusdanig gewaardeerd worden door minstens één van 
de drie ratingbureaus Moodys’, Fitch en Standard & Poors. Niet-investment grade obligatiebeleggingen mogen niet meer 
bedragen dan 15% van de nettoactiva. Beleggingen zonder rating mogen evenmin meer bedragen dan 15% van de 
nettoactiva van het compartiment.  
 
De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, geldmarktinstrumenten) 
vertegenwoordigen niet meer dan 45% van de nettoactiva en de onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten 
vertegenwoordigen niet meer dan 20% van de nettoactiva (behalve in het kader van de vereffening).  
 
De beleggingen zullen voornamelijk gebeuren (meer dan 50%) in Europa, maar kunnen ook gebeuren in andere landen. 
Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20% van de nettoactiva van het compartiment.  
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Het compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van het Koninklijk Besluit 
van 12 november 2012. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk type instrument dat toegelaten is door het 
koninklijk besluit van 12 november 2012.  
 
Het compartiment kan tot 15% van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment Trusts - 
beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20% in deelbewijzen van andere instellingen voor 
collectieve belegging voor zover zij de uitsluitingscriteria naleven.  
 
Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van Verordening (EU) 
2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor 
securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. 
Hoewel het compartiment niet rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde securisaties of securisatieposities, kan 
het onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn beleggingen in een of 
meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging).  
 
Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de governancecriteria 
van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan.  
 
Contante leningen  
 
Het compartiment kan binnen de limiet van 10% van zijn nettoactiva een beroep doen op leningen om te voldoen aan een 
tijdelijke behoefte aan liquiditeiten. 
 
Beleggingsstrategie  
 
De strategie van de Beheerder is gebaseerd op de principes inzake milieu, maatschappelijk welzijn en governance die 
hieronder worden toegelicht (zie deel “ESG-aspecten”).  
 
Afgeleide financiële instrumenten  
 
Afgeleide financiële instrumenten worden enkel gebruikt voor portefeuilleafdekking en/of valuta-afdekking, maar niet voor 
beleggingsdoeleinden noch voor de duurzame beleggingsdoeleinden van het compartiment. De Beheerder zal in het 
algemeen toezien op de naleving van de bepalingen van artikel 52 §1, 8° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012.  
Het compartiment belegt niet in OTC verhandelbare afgeleide instrumenten.  
 
Totaal risico  
 
Het totale risico (maximum exposure) dat voor het compartiment voortvloeit uit zijn posities in afgeleide instrumenten, mag 
niet meer bedragen dan 100% van de nettowaarde van de activa van het compartiment.  
 
Het totale risico wordt dagelijks berekend rekening houdend met de actuele waarde van de onderliggende activa, het 
tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare tijd om de posities te liquideren. 
 
De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het compartiment te berekenen is de benadering op basis van de 
aangegane verplichtingen (commitment approach).  
 
Deposito’s  
 
Maximaal 10% van de nettoactiva mag in het beheer van de Bevek worden gebruikt voor deposito’s op 24/48 uur.  
 
Uitlenen van financiële instrumenten  
 
Niet van toepassing.  
 
Grenzen van het beleggingsbeleid  
 
Naast de hierboven vermelde regels, deze bepaald door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 
 
Wisselkoersrisico 
 
Het compartiment kan gebruik maken van termijnwisselkoersen om de portefeuille af te dekken tegen het wisselkoersrisico 
(of valutarisico). De totale nettoblootstelling aan het wisselrisico van valuta’s van niet-Europese landen mag niet meer 
bedragen dan 30% van de nettoactiva. 
 
ESG-aspecten 
 
De beleggingsfilosofie van de Bevek is gebaseerd op het sociaal- en milieuhandvest van haar promotor NewB S.C.E. 
(beschikbaar op de website https://newb.coop/nl/handvest/) met een reeks verbintenissen en principes die de promotor 
van de Bevek in haar activiteiten en producten moet toepassen om te voldoen aan haar statutaire waarden. 
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Dit document verduidelijkt dat de Bevek de MVB-regels van promotor NewB S.C.E. moet naleven. (beschikbaar op 
https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf) die de criteria bevatten waaraan de emittenten van financiële effecten 
in de beleggingsportefeuille van het fonds moeten voldoen. 
SUBFUND- OBJ ECTIF- PLACEMENT_LAST_PAGE  
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4.1.4 . Financieel portefeuillebeheer 
 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 
SUBFUND- GEST-FIN _LAST_PAGE  
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4.1.5 . Distributeurs 
 

Zie 1. Algemene informatie over de beleggingsvennootschap, 1.1. Organisatie van de beleggingsvennootschap. 
SUBFUND-DISTRIBUTEURS_LAST_PAGE  
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4.1.6 . Index en benchmark 
 

De beheerder van het compartiment maakt tot op heden geen gebruik van een referentie-index in het kader van financiële 
instrumenten en contracten om de financiële prestaties te meten en beheert het compartiment actief. Als maatstaf voor de 
prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (‘MVB’) zal de MVB-prestatie van dit compartiment (zonder 
rekening te houden met zichtrekeningen en gelijkwaardige deposito’’s) echter achteraf worden vergeleken met de volgende 
referentie-index, een samenstelling van 60% MSCI Europe-index, 30% MSCI ex Europe-index en 10% Bloomberg 
Barclays Euro Agg-index, om aan te tonen dat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt gehaald.  
 

 MSCI  
 
‘MSCI’ wordt geleverd door MSCI Limited, een Amerikaans financieel dienstenbedrijf dat onder meer financiële indices 
publiceert.  
 
Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is MSCI Limited niet langer opgenomen in het register van 
referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat het gebruik van benchmarks 
beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority erkend als 
niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet.  
 

 Bloomberg Barclays Euro Agg  
 
De ‘Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index’ omvat obligaties in euro met vaste rente en van investment grade 
kwaliteit. De referentie-index wordt geleverd door Bloomberg Index Services Limited.  
 
Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is Bloomberg Barclays Euro Agg niet langer opgenomen in het 
register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat het gebruik van 
benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority 
erkend als niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet.  
 
Het compartiment wordt actief beheerd: de Beheerder beschikt over een zekere vrijheid met betrekking tot de 
samenstelling van de portefeuille, met inachtneming van het beleggingsbeleid. 
SUBFUND- BENCHM ARK_LAST_PAGE  
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4.1.7 . Tijdens het boekjaar gevoerd beleid 
 

 
Aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)  
 
Oriëntatiecomité SRI 
 
Het ESG-departement van NewB werkt met een SRI-oriëntatiecomité dat bestaat uit organisaties die lid zijn van NewB en 
over een erkende expertise rond ESG-thema’s beschikken. Dit comité is 7 keer samengekomen sinds de oprichting van 
NewB Invest en werd geraadpleegd om de SRI-methodologie van het ESG-departement van NewB te herzien. Het comité 
analyseerde onder meer alle bedrijven en landen die deel uitmaken van het beleggingsuniversum.  
 
Beleggingsuniversum  
 
Het ESG-departement van NewB, dat instaat voor het bepalen van het beleggingsuniversum voor bedrijven en overheden, 
werkte aan een methodologie voor maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) die de SRI-regels van NewB 
respecteert. Deze methodologie verbiedt investeringen in onder meer fossiele brandstoffen en de bewapeningssector om 
de campagnebeloften van NewB na te komen.  
 
Om de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds te bereiken en zich te schikken naar de SRI-regels en het Sociaal 
en Milieuhandvest van NewB, werd een selectieproces met 3 filters toegepast:  

• Een filter die bepaalde bedrijven en bepaalde landen uitsluit op basis van de SRI-regels van NewB en op basis 
van controverses.  
• Een selectie van de beste bedrijven per sector op het vlak van het beheer van ecologische, sociale en 
governance-risico’s (ESG-aspecten). In het jargon spreekt men van een ‘best-in-class’ selectie.  
• Een positieve selectie op basis van de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds (rekening houdend met 
de bijdrage van de emittenten aan SDG 13, SDG 7 en SDG 12).  



NEWB INVEST  NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC
 

44 

 
Concreet heeft het ESG-departement van NewB slechts 120 bedrijven geselecteerd uit het potentiële universum van de 
MSCI ACWI-index van ongeveer 3.000 bedrijven die voldeden aan alle SRI-regels van NewB. Wat de landen betreft, 
werden slechts 16 van de 67 door de vermogensbeheerder vooraf geselecteerde landen opgenomen in het 
beleggingsuniversum.  
 
Beheer van controverses  
 
Bij het aflijnen van het beleggingsuniversum hanteerde NewB tal van uitsluitingen die verband hielden met controverses 
rond ontbossing of het respect voor mensenrechten. Bovendien zijn er sinds de lancering van NewB Invest 3 bijkomende 
uitsluitingen geweest voor bedrijven die niet langer voldeden aan alle SRI-regels van NewB of die te kampen hadden met 
ESG-controverses die door NewB als ernstig werden beschouwd.  
 
Stemseizoen 2022 
 
Als voortrekker van verandering en verantwoordelijke belegger is het stemmen op de algemene vergaderingen van 
bedrijven in het bezit van NewB Invest erg belangrijk. NewB wil immers de best practices op het vlak van milieu, 
maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur (ESG) verbeteren.  
 
Hoewel de effecten in het bezit zijn van de bevek NewB Invest en het beheer van de 3 compartimenten van NewB Invest 
werd toevertrouwd aan Orcadia Asset Management, heeft het ESG-departement van NewB het stembeleid opgesteld en 
zich beziggehouden met de toepassing ervan in samenwerking met dienstverlener ISS (Institutional Shareholder 
Services), via hun proxy voting-platform. Vanaf zijn lancering in januari 2022 begon NewB te stemmen binnen zijn volledige 
perimeter. Door de vrij ingewikkelde regelingen in sommige landen is het echter soms voorgekomen dat stemmingen bij 
wijze van uitzondering niet in aanmerking konden worden genomen. 
 
Nucleair overleg en bewapening  
 
NewB heeft het afgelopen halfjaar overleg gevoerd met verschillende organisaties die lid zijn van NewB over kernenergie 
en bewapening. Sinds begin dit jaar beleeft Oekraïne een tragische oorlogssituatie. Dit heeft gevolgen voor de 
wereldeconomie en de investeringen. Nadat een aantal actoren zich uitspraken over de verlenging van kernenergie en de 
herfinanciering van de bewapeningssector wou NewB als Belgische coöperatieve, duurzame en ethische bank deze 
stellingnames kritisch beoordelen.  
 
In 2021 werkte NewB tijdens de gezamenlijke opstelling van de SRI-regels samen met een aantal aangesloten organisaties 
en werd tot de conclusie gekomen dat NewB niet zou investeren in bedrijven die verbonden zijn met de bewapenings- en 
nucleaire sectoren. Dit gezamenlijke werk werd vervolgens gevalideerd door de coöperanten van NewB tijdens de 
algemene vergadering van juni 2021.  
 
Tussen maart en april 2022 besliste NewB daarom om verschillende organisaties die lid zijn van NewB en rond deze twee 
thema’s werken, opnieuw te raadplegen. Aangezien alle organisaties hun standpunten ten aanzien van deze twee sectoren 
bevestigden, sloot NewB zich hierbij aan en blijft zij activiteiten in verband met kernenergie en wapenproductie en -handel 
uitsluiten van haar investeringsbeleid.  
 
Transparantie  
 
Om de 3 maanden wordt de lijst van de bedrijven en de staten (en andere overheden) die deel uitmaken van de portefeuille 
per e-mail verstuurd naar de beleggers. Bovendien wordt het volledige universum gepubliceerd op de website 
www.newb.coop. Het doel van deze aanpak is te voldoen aan de transparantiewaarde van de coöperatie NewB. 
 
Activa-allocatie  
 
Bij de lancering van het compartiment kozen we ervoor om aandelen licht te overwegen (ten opzichte van de norm van 
55% tot 100%), een positie die we tijdens het halfjaar grotendeels hebben aangehouden omdat we – op basis van de 
voorlopende economische indicatoren10- van oordeel zijn dat de globale economische situatie minder somber is dan de 
evolutie van de markten aangeeft. 
 
Ondanks de rentestijging, waardoor nieuwe obligaties interessanter worden, blijven ze historisch laag en na de daling van 
de aandelenmarkten is de waardering van de wereldwijde aandelenindex teruggevallen tot zijn historisch gemiddelde. De 
waardering van aandelen in Europa ligt zelfs duidelijk onder het historisch gemiddelde. Deze elementen wijzen op een 
hoger stijgingspotentieel voor aandelen en daarom zijn ze overwogen ten opzichte van de norm. 
 
Gezien de mogelijke impact van de oorlog aan onze grenzen hebben we echter beslist om een niet te verwaarlozen deel 
van de aandelen buiten Europa te beleggen, vooral in Amerikaanse en Japanse aandelen. 
 
Bij de lancering van het compartiment waren we van oordeel dat zowel overheidsobligaties als corporate obligaties11 weinig 
aantrekkelijk waren en dat het risico op rentestijgingen hoog was over de hele rentecurve (d.w.z. zowel voor de rente op 
korte termijn als op middellange en lange termijn). Daarom hebben we ervoor gekozen om obligaties niet alleen sterk te 
onderwegen (tegenover hun neutrale gewicht van 65%), maar ook om voor relatief korte looptijden te kiezen, waardoor 

                                                                 
10 Dit zijn indicatoren die gebruikt kunnen worden om toekomstige economische tendensen in te schatten. 
11 Obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. 
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hun rentegevoeligheid wordt verminderd. Uit vrees voor een stijging van de inflatie beslisten we om een zeer aanzienlijk 
deel van de obligaties van het compartiment te beleggen in inflatiegeïndexeerde obligaties. Als gevolg van de rentestijging 
in de loop van het halfjaar verhoogden we – stap voor stap en weloverwogen – het gewicht van obligaties in de portefeuille 
ten koste van cash. We gebruikten deze aankopen om de gemiddelde duration12 van de portefeuille licht te verhogen. 
Door vooral te beleggen in nominale (niet-inflatiegeïndexeerde) obligaties konden we doelbewust het gewicht van 
inflatiegebonden obligaties in de portefeuille doen dalen. 
SUBFUND- POLITIQU E-SUIVIE_LAST _PAG E  
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4.1.8 . Toekomstig beleid 
 

 
Aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)  
 
Opstellen van het stemverslag  
 
Het ESG-team van NewB werkt aan het opstellen van het stem- en engagementsverslag na een eerste stemseizoen. De 
uitoefening van het stemrecht gebeurt in samenwerking met dienstverlener ISS.  
  
Towards sustainability 
 
De compartimenten van de bevek NewB Invest volgen momenteel het traject om het label “Towards sustainablity” te 
verkrijgen. Het Towards Sustainability label biedt de garantie dat alle gelabelde producten vergezeld gaan van een 
minimaal duurzaamheidsniveau, gemeten door de Towards Sustainability kwaliteitsnorm. Momenteel bevinden de 
verschillende compartimenten zich in de evaluatiefase. Het proces zou ten laatste tegen eind september moeten worden 
afgesloten waarna de 3 compartimenten door het Centraal Labeling Agentschap (CLA) het “Towards Sustainability”-label 
zouden moeten krijgen.  
 
Regelgeving 
 
Het ESG-team van NewB werkt ook aan de verschillende rapporten om te blijven voldoen aan de verschillende Belgische 
en Europese wettelijke vereisten om zijn status als artikel 9 te behouden in verband met de Europese SFDR-regelgeving 
en taxonomie, alsook aan de hoogste transparantienormen.  
 
Activa-allocatie  
 
Gezien de bijzonder onzekere situatie zou het toekomstige beleggingsbeleid van het compartiment aanzienlijk kunnen 
evolueren omdat het afhangt van talrijke factoren, grotendeels van geopolitieke aard, die (zeer) snel kunnen veranderen. 
 
Wij zijn van plan een lichte overweging in aandelen te behouden voor zover de macro-economische omstandigheden niet 
significant verslechteren, de bedrijfsresultaten die de komende weken zullen worden gepubliceerd globaal in lijn zijn met 
de verwachtingen van de analisten en de bedrijfscommentaren over hun activiteitsvooruitzichten globaal genomen positief 
blijven. Indien dit niet het geval zou zijn, zullen we ons wellicht voorzichtiger positioneren op aandelen (in ongewijzigde 
marktomstandigheden). 
 
We zullen het gewicht van obligaties geleidelijk blijven optrekken naarmate de lange rente stijgt. Gezien de omvang van 
het compartiment en de beperkingen ervan (onder meer op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen), het 
minimumbeleggingsbedrag voor de overgrote meerderheid van corporate obligaties en de noodzaak om een voldoende 
diversificatie te behouden, zullen deze aankopen gebeuren via staatsobligaties. Het zal voornamelijk gaan om obligaties 
uitgegeven door landen in de periferie van de eurozone aangezien de ECB duidelijk heeft gemaakt bereid te zijn om in te 
grijpen indien de spreads (afwijking ten opzichte van een referentieobligatie) te sterk toenemen. 
 
De combinatie van deze twee elementen maakt het zeer waarschijnlijk dat het cashgewicht in de portefeuille (en obligaties 
met een resterende looptijd van minder dan een jaar) de komende maanden zal dalen tenzij in geval van duidelijk 
teleurstellende bedrijfsresultaten. Toch zal het gewicht van cash en gelijkgestelde activa wellicht boven het neutrale 
gewicht van 5% blijven. 
SUBFUND- POLITIQU E-FUTURE_LAST_PAGE  
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4.1.9 . Synthetische risico- en opbrengstindicator 
 

De risicoklasse bij de oprichting van het compartiment NEWB Sustainable Mixed Fund Dynamic is 5. De huidige 
risicoklasse is 5. 
 
De synthetische risico- en rendementsindicator, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) Nr. 
583/2010 van de Europese Commissie van 1 juli 2010, rangschikt elk compartiment op een schaal op basis van zijn 
resultaten in het verleden inzake volatiliteit. Deze schaal omvat een reeks categorieën die worden onderscheiden aan de 
hand van hele getallen gaande van 1 tot 7, gerangschikt in oplopende volgorde van links naar rechts en die de risico- en 
rendementsniveaus vertegenwoordigen, van laag naar hoog. 
 

                                                                 
12 De duration stemt overeen met de gemiddelde levensduur van de geactualiseerde stromen van de obligatie, waarbij deze stromen 
overeenstemmen met de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag met de eventuele stromen tijdens de levensduur van de 
obligatie (bijvoorbeeld coupons). De duration van de portefeuille maakt het mogelijk om de gevoeligheid van de portefeuille aan de evolutie 
van de rentevoeten weer te geven. Hoe hoger de duration van de portefeuille, hoe negatiever de impact zal zijn van een rentestijging op 
de waardering van de portefeuille. 
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Bij gebrek aan een voldoende historiek van de netto-inventariswaarden van het compartiment en overeenkomstig de 
bepalingen inzake de berekening van de synthetische risico-indicator, werd voor de berekening van de bovenstaande 
indicator gebruik gemaakt van een portefeuillemodel dat representatief is voor de samenstelling van de huidige portefeuille 
van het compartiment. 
 
De historische gegevens die worden gebruikt om de synthetische risico- en rendementsindicator te berekenen, vormen 
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.  
 
Het is niet zeker of de weergegeven risico- en rendementscategorie in de loop der tijd ongewijzigd zal blijven. Het 
klassement van het compartiment kan mettertijd veranderen.  
 
De laagste risicocategorie is geen synoniem voor risicoloze beleggingen. 
SUBFUND-INDICATEUR-SYNT _LAST _PAGE 
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4.2 . BALANS 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 1: BALANSSCHEMA  
 

TOTAAL NETTO-ACTIEF 31.227.544,76 
 

   
II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten 27.874.335,61 

 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a. Obligaties 801.716,00 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen 27.072.619,61 
 

  
 

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar -230.494,78 
 

A. Vorderingen  
 

a. Te ontvangen bedragen 50.448,48 
 

b. Fiscale tegoeden 14,84 
 

B. Schulden  
 

c. Ontleningen (-) -280.958,10 
 

  
 

V. Deposito's en liquide middelen 3.696.667,42 
 

A. Banktegoeden op zicht 3.696.667,42 
 

  
 

VI. Overlopende rekeningen -112.963,49 
 

B. Verkregen opbrengsten 2.386,85 
 

C. Toe te rekenen kosten (-) -115.350,34 
 

  
 

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 31.227.544,76 
 

A. Kapitaal 35.862.503,95 
 

B. Deelneming in het resultaat -1.517.975,72 
 

D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -3.116.983,47 
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4.3 . RESULTATENREKENING 
 
 

 Op 30.06.22  
 (in EUR) 

 

AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING  
 

   I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden -3.592.557,12 
 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten  
 

a. Obligaties -4.650,00 
 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren  
 

a. Aandelen -3.336.175,54 
 

H. Wisselposities en -verrichtingen  
 

b. Andere wisselposities en -verrichtingen -251.731,58 
 

  
 

II. Opbrengsten en kosten van beleggingen 462.474,35 
 

A. Dividenden 529.347,94 
 

B. Intresten  
 

a. Effecten/geldmarktinstrumenten 1.116,99 
 

b. Deposito's en liquide middelen 228,27 
 

C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -8.167,88 
 

E. Roerende voorheffingen (-)  
 

b. Van buitenlandse oorsprong -60.050,97 
 

  
 

III. Andere opbrengsten 247.485,72 
 

A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, 
tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten 

247.463,70 
 

B. Andere 22,02 
 

  
 

IV. Exploitatiekosten -234.386,42 
 

A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) -55.187,13 
 

C. Vergoeding van de bewaarder (-) -4.999,98 
 

D. Vergoeding van de beheerder (-)  
 

a. Financieel beheer -10.708,58 
 

Founder-klasse -3.974,58 
 

Investor-klasse -15.386,98 
 

b. Administratief- en boekhoudkundig beheer -7.500,00 
 

c. Commerciële vergoeding  
 

Founder-klasse -22.257,61 
 

Investor-klasse -57.701,18 
 

E. Administratiekosten (-) -1.806,43 
 

F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) -8.733,16 
 

G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) -4.926,13 
 

H. Diensten en diverse goederen (-) -12.356,05 
 

J. Taksen -14.324,40 
 

K. Andere kosten (-) -14.524,21 
 

  
 

Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) 475.573,65 
 

Subtotaal II + III + IV  
 

  
 

V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het resultaat -3.116.983,47 
 

   
VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) -3.116.983,47 
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4.4 . SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 
 

4.4.1 . Samenstelling van de activa op 30.06.22 
 
 
 

Benaming Hoeveelheid 
op 30.06.22 

Valuta Koers in valuta Evaluatie  
 (in EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Netto-
Actief 

       

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN 
GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE 
STELLEN MARKT 

      

SPAIN 0.45  17-22 31/10A 800.000 EUR 100,21% 801.716,00 2,88% 2,57% 
EUR    

801.716,00 2,88% 2,57% 

OBLIGATIES-Uitgegeven door een staat    801.716,00 2,88% 2,57% 

OBLIGATIES    
801.716,00 2,88% 2,57% 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28.638 GBP 15,78 524.985,64 1,88% 1,68% 
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 62.070 GBP 4,57 329.818,98 1,18% 1,06% 
INFORMA PLC 144.959 GBP 5,29 890.500,92 3,20% 2,85% 
KINGFISHER PLC 417.115 GBP 2,44 1.183.796,41 4,25% 3,79% 
RELX PLC 51.625 GBP 22,26 1.335.005,23 4,79% 4,28% 
TAYLOR WIMPEY PLC 320.290 GBP 1,17 434.036,12 1,56% 1,39% 
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 35.970 GBP 37,24 1.556.137,08 5,58% 4,98% 
Verenigd Koninkrijk    

6.254.280,38 22,44% 20,03% 

AGILENT TECHNOLOGIES 3.360 USD 118,77 381.718,11 1,37% 1,22% 
AMGEN INC 1.383 USD 243,30 321.855,56 1,15% 1,03% 
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2.522 USD 210,04 506.691,74 1,82% 1,62% 
BIOGEN IDEC INC 2.691 USD 203,94 524.943,84 1,88% 1,68% 
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED 500 USD 121,65 58.180,69 0,21% 0,19% 
FORTUNE BRANDS 1.290 USD 59,88 73.887,03 0,26% 0,24% 
LOWE'S CO INC 3.248 USD 174,67 542.664,08 1,95% 1,74% 
NVIDIA CORP 2.939 USD 151,59 426.154,30 1,53% 1,37% 
VF REGISTERED 9.090 USD 44,17 384.050,22 1,38% 1,23% 
WW GRAINGER INC 1.160 USD 454,43 504.221,91 1,81% 1,61% 
Verenigde Staten van Amerika    

3.724.367,48 13,36% 11,93% 

COLOPLAST -B- 3.897 DKK 808,40 423.622,84 1,52% 1,36% 
NOVO NORDISK 8.653 DKK 787,20 915.955,65 3,28% 2,93% 
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS 71.608 DKK 149,90 1.443.397,12 5,18% 4,62% 
Denemarken    

2.782.975,61 9,98% 8,91% 

ELISA CORPORATION -A- 17.531 EUR 53,62 940.012,22 3,37% 3,01% 
KESKO CORP 29.326 EUR 22,51 660.128,26 2,37% 2,11% 
ORION CORPORATION (NEW) -B- 13.265 EUR 42,60 565.089,00 2,03% 1,81% 
Finland    

2.165.229,48 7,77% 6,93% 

ASTELLAS PHARMA 12.411 JPY 2.115,00 184.815,39 0,66% 0,59% 
CHUGAI PHARMACEUTICAL 27.477 JPY 3.470,00 671.304,83 2,41% 2,15% 
IBIDEN 15.195 JPY 3.825,00 409.216,49 1,47% 1,31% 
SEKISUI HOUSE LTD 38.827 JPY 2.376,50 649.669,74 2,33% 2,08% 
Japan    

1.915.006,45 6,87% 6,13% 

MOWI ASA 14.275 NOK 224,10 309.720,68 1,11% 0,99% 
ORKLA ASA 111.490 NOK 78,72 849.714,90 3,05% 2,72% 
TELENOR ASA 53.720 NOK 131,00 681.333,17 2,44% 2,18% 
Noorwegen    

1.840.768,75 6,60% 5,89% 

ASML HOLDING NV 2.458 EUR 455,85 1.120.479,30 4,02% 3,59% 
WOLTERS KLUWER NV 7.140 EUR 92,56 660.878,40 2,37% 2,11% 
Nederland    

1.781.357,70 6,39% 5,70% 

HENKEL AG & CO KGAA 13.550 EUR 58,78 796.469,00 2,86% 2,55% 
TELEFONICA NAMEN AKT 212.567 EUR 2,74 582.433,58 2,09% 1,87% 
Duitsland    

1.378.902,58 4,95% 4,42% 

HUSQVARNA -B- 116.092 SEK 75,24 815.330,89 2,92% 2,61% 
TELE2 AB 38.727 SEK 116,50 421.136,22 1,51% 1,35% 
Zweden    

1.236.467,11 4,43% 3,96% 
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Benaming Hoeveelheid 
op 30.06.22 

Valuta Koers in valuta Evaluatie  
 (in EUR) 

% 
Portefeuille 

%  
 Netto-
Actief 

       

FERGUSON NEWCO PLC 11.379 GBP 91,88 1.214.570,77 4,36% 3,89% 
Jersey    

1.214.570,77 4,36% 3,89% 

ALLEGION PLC WI 2.780 USD 97,90 260.330,00 0,93% 0,83% 
CRH PLC 7.860 EUR 33,00 259.380,00 0,93% 0,83% 
TRANE TECH - REGISTERED SHS 4.744 USD 129,87 589.318,74 2,12% 1,89% 
Ierland    

1.109.028,74 3,98% 3,55% 

VIVENDI SA 76.595 EUR 9,70 742.665,12 2,66% 2,38% 
Frankrijk    

742.665,12 2,66% 2,38% 

GILDAN ACTIVEWEAR 10.350 CAD 37,05 284.355,42 1,02% 0,91% 
METRO -A- SUB VTG 7.380 CAD 69,09 378.098,11 1,36% 1,21% 
Canada    

662.453,53 2,38% 2,12% 

SONOVA HOLDING NAM-AKT 871 CHF 304,00 264.545,91 0,95% 0,85% 
Zwitserland    

264.545,91 0,95% 0,85% 

AANDELEN    
27.072.619,61 97,12% 86,69% 

TOTAAL PORTEFEUILLE    27.874.335,61 100,00% 89,26% 

CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  EUR  2.863.212,51  9,17% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  DKK  327.776,30  1,05% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  USD  177.800,77  0,57% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  GBP  131.422,97  0,42% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  SEK  125.996,14  0,40% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  NZD  46.024,40  0,15% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  AUD  12.079,68  0,04% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  CAD  8.904,05  0,03% 
CACEIS BANK, BELGIUM BRANCH  CHF  3.450,60  0,01% 
Banktegoeden op zicht    3.696.667,42  11,84% 

DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN    3.696.667,42  11,84% 

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN    -230.494,78  -0,74% 

ANDERE    -112.963,49  -0,36% 

TOTAAL NETTO-ACTIEF    31.227.544,76  100,00% 
 

| 

4.4.2 . Verdeling van de activa (in % van de portefeuille) 
 
 

Per land 

Canada 2,38% 

Denemarken 9,98% 

Duitsland 4,95% 

Finland 7,77% 

Frankrijk 2,66% 

Ierland 3,98% 

Japan 6,87% 

Jersey 4,36% 

Nederland 6,39% 

Noorwegen 6,60% 

Spanje 2,88% 

Verenigde Staten van Amerika 13,36% 

Verenigd Koninkrijk 22,44% 

Zweden 4,43% 

Zwitserland 0,95% 

TOTAAL 100,00%
  
 

 

Per sector 

Automobielindustrie 4,61% 
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Per sector 

Bouwmaterialen en handel 15,28% 

Bouwsector, bouwmateriaal 5,04% 

Chemie 0,93% 

Diverse consumptiegoederen 3,79% 

Elektronica en halfgeleiders 7,02% 

Elektrotechniek en elektronica 1,81% 

Energie en waterdistributie 5,18% 

Geneesmiddelen en cosmetica 13,89% 

Grafische kunst en uitgeverijen 10,35% 

Internet en Internet diensten 3,39% 

Kleinhandel en warenhuizen 8,99% 

Landbouw en visserij 1,11% 

Landen en regeringen 2,88% 

Telecommunicatie 9,42% 

Textiel en kleding 1,38% 

Voeding en niet alcoholische dranken 4,93% 

TOTAAL 100,00%
  
 

 

Per munt 

CAD 2,38% 

CHF 0,95% 

DKK 9,98% 

EUR 25,58% 

GBP 26,79% 

JPY 6,87% 

NOK 6,60% 

SEK 4,44% 

USD 16,41% 

TOTAAL 100,00%
  
 

| 

4.4.3 . Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR) 
 

Omloopsnelheid 
 

 
 

 1ste HALFJAAR 
  

Aankopen 37.948.949,26 
  

Verkopen 6.582.373,90 
  

Totaal 1 44.531.323,16 
  

  
 

 
Inschrijvingen 34.412.893,67 

  

Terugbetalingen 68.365,47 
  

Totaal 2 34.481.259,11 
  

  
  

Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen 23.618.665,40 
  

  
  

Omloopsnelheid 42,55% 
  

 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties met betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking 
tot de activa met uitzondering van deposito's en liquide middelen tijdens een bepaalde periode uitsluitend in functie van 
de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd. Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de 
terugbetalingen slechts weinig of, in voorkomend geval, helemaal geen transacties in de portefeuille hebben 
teweeggebracht. 
 
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties kan gratis schriftelijk aangevraagd worden bij 
CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, die instaat voor de financiële dienst. 
SUBFUND-R OTATION _LAST_PAGE  
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4.4.4 . Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-
inventariswaarde 
 
 

Investor-klasse 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR) 
Netto-inventariswaarde  
 Einde periode (in EUR) 

Jaar 
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 

van de klasse 
van één aandeel 

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 1.388.866,47   26.342,98 203,99 62,45 1.388.662,48 26.280,53 1.414.943,01 26.271.858,90 506.762,83 3.600,54 1.085,49 24.638.801,48 17,41 17,41 

Founder-klasse 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop Bedragen betaald en ontvangen door de ICB (EUR) 
Netto-inventariswaarde  
 Einde periode (in EUR) 

Jaar 
Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 

van de klasse 
van één aandeel 

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. Totaal Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. 

18.01.22 - 30.06.22 301.468,59 80.245,01 3.104,00 430,00 298.364,59 79.815,01 378.179,60 6.029.371,70 1.604.900,24           55.978,44 7.700,97 6.588.743,28 17,42 17,42 
 

 

| 

4.4.5 . Rendementen 
 

Omdat het compartiment nog geen volledig boekjaar heeft, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in 
verband met de voorbije prestaties. 
SUBFUND- PERF ORMANC ES_LAST_PAG E  
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4.4.6 . Kosten 
 

Lopende kosten 
 
Omdat het fonds nog geen volledig boekjaar heeft, zijn er te weinig gegevens om nuttige informatie te geven in verband 
met de lopende kosten. 
 
Bestaan van commission sharing agreements 
 
Er zijn geen commission sharing agreements. 
 
Overeenkomsten inzake retrocessie van vergoedingen (“fee-sharing agreements”)  
 
Er kunnen overeenkomsten bestaan voor de retrocessie van vergoedingen. Bij het sluiten van een overeenkomst voor 
retrocessie van vergoedingen trachten de Bevek en de Beheerder alles in het werk te stellen om eventuele 
belangenconflicten te vermijden. Indien zich echter belangenconflicten voordoen, zullen de Beheerder en de Bevek 
uitsluitend handelen in het belang van de houders van aandelen van de Bevek. 
 
Het eventuele bestaan van een overeenkomst tot retrocessie van vergoedingen wordt opgenomen in de informatiefiche 
voor elk compartiment.  
SUBFUND-FRAIS_LAST_PAG E  
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4.4.7 . Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens 
 

NOTA 1 - Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten 
 
De rubriek "II. A. a. Obligaties" bevat niet alleen obligaties op lange termijn maar ook obligaties op korte termijn die binnen 
de 397 dagen vervallen: 
 

ISIN code Benaming Vervaldatum 

ES0000012A97                                                                          SPAIN 0.45  17-22 31/10A 31.10.22 
 
NOTA 2 - Andere opbrengsten 
 
De rubriek « III. A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van 
uittredingen en tot dekking van leveringskosten » van de resultatenrekening bevat het bedrag van swing pricing-
transacties. 
 

Datum VNI Compartiment Bedrag 

15-03-22 NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC 247.463,70 
 
NOTA 3 - Andere opbrengsten 
 
De rubriek « III. B. Andere » van de resultatenrekening bevat de CSDR-vergoeding. 
 
 
 



NEWB INVEST  NEWB SUSTAINABLE MIXED FUND DYNAMIC
 

53 

NOTA 4 - Andere kosten 
 
De rubriek "IV. K. Andere kosten (-)" van de resultatenrekening bevat voornamelijk de betaalde bijdrages in de 
werkingskosten van de FSMA. 
 
NOTE 5 – Samenstelling van de activa en kerncijfers 
 
De vennootschap Ferguson Newco PLC (ISIN JE00BJVNSS43) die deel uitmaakt van de samenstelling van de portefeuille 
is fiscaal ingezetene in het Verenigd Koninkrijk.  
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