
22 februari 2022 

Geachte belegger, 

Uitvoering van de M&G Investments Thermal Coal Investment Policy (het beleggingsbeleid van M&G 
Investments inzake thermische steenkool) en de impact ervan op 
alle compartimenten van M&G (Lux) Investment Funds 1 (de “Fondsen” van de “Vennootschap”) 

U hoeft niets te doen, maar wij raden u wel aan de brief aandachtig te lezen. Let op: er komt geen 
verandering in de beleggingsdoelstellingen van het Fonds, noch in de algemene risicoprofielen daarvan. 

Gedefinieerde termen die in deze brief worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. 

In maart 2021 kondigde M&G plc aan dat het van plan was zijn directe blootstelling aan 
overheidsparticipaties (aandelen) en vastrentende effecten (obligaties) van vennootschappen die zijn 
betrokken bij activiteiten die verband houden met thermische steenkool (dat is het soort dat wordt 
gebruikt voor het opwekken van elektriciteit) te schrappen tegen: 

• 2030 voor beleggingen in ontwikkelde landen, gedefinieerd als Lidstaten van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en/of de Europese Unie (EU) (zoals opgesomd
in Bijlage 3), en

• 2040 in de rest van de wereld - vooral in opkomende markten.

Deze doelstellingen voor het schrappen van onze blootstelling aan thermische steenkool zijn in 
overeenstemming met de richtsnoeren van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC) voor naleving van de Overeenkomst van Parijs, die tot doel heeft de wereldwijde 
temperatuurstijging tegen het einde van deze eeuw te beperken tot 1,5 graden Celsius boven het pre-
industriële niveau. 

vervolg op ommezijde 



 

 

Om dit te bereiken, zal vanaf 27 april 2022 (de “Ingangsdatum”), de M&G Investments Thermal Coal 
Investment Policy (het “Steenkoolbeleid”) worden toegepast op al onze Fondsen. Het beleid maakt de 
identificatie, betrokkenheid bij en uiteindelijk de uitsluiting mogelijk van bedrijven die naar onze mening 
een wezenlijke blootstelling hebben aan thermische steenkool en/of niet in staat of niet bereid zijn deel te 
nemen aan de transitie weg van thermische steenkool1, zoals uiteengezet in de hierboven vermelde 
tijdsbestekken. 
 
Deze brief biedt u meer informatie over de wijze waarop het Steenkoolbeleid zal worden toegepast binnen 
de Fondsen, over hoe dit beleid u volgens ons ten goede zal komen en de potentiële impact op uw 
belegging. 
 

• Hoe zal het Steenkoolbeleid de beleggers in het Fonds ten goede komen? 
We zijn ervan overtuigd dat goed bestuurde bedrijven die op duurzame wijze worden geleid op lange 
termijn een sterker en meer veerkrachtig rendement voor de aandeelhouders en betere resultaten voor de 
samenleving kunnen leveren. 
 
Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om in overeenstemming te zijn met het Akkoord van Parijs, niet 
alleen als reactie op de toenemende druk van aandeelhouders, maar ook omdat regeringen die het 
Akkoord hebben ondertekend beperkingen en beleidsmaatregelen invoeren met betrekking tot de winning 
en het gebruik van thermische steenkool. Als gevolg daarvan zullen bedrijven die niet bereid en/of in staat 
zijn om binnen de vereiste termijnen de overstap te maken waarschijnlijk voor extra uitdagingen komen te 
staan en niet alleen minder aantrekkelijk worden voor beleggers, maar ook aan waarde inboeten. Wij zijn 
daarom van mening dat het voor het vermogen van de Fondsen om hun financiële doelstellingen op lange 
termijn te behalen het beste is dat ze hun betrokkenheid bij deze bedrijven handhaven om levensvatbare 
transitieplannen te bevorderen en bedrijven uit te sluiten wanneer deze betrokkenheid niet succesvol is.  

 

• Hoe zal het Steenkoolbeleid worden geïmplementeerd? 
We hebben reeds onderzoek verricht naar alle bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten op het vlak van 
thermische steenkool (met inbegrip van elektriciteitsopwekking, mijnbouw en alle bedrijven met plannen 
voor nieuwe uitbreiding van activiteiten gerelateerd aan thermische steenkool) en die in de portefeuilles 
van de Fondsen worden aangehouden. Deze analyse heeft alleen betrekking op aandelen of obligaties die 
rechtstreeks door de Fondsen worden aangehouden en niet op beleggingen die indirect worden 
aangehouden, bijvoorbeeld via andere fondsen die niet door M&G worden beheerd. 

 
 

Het Prospectus is bijgewerkt met de vermelding van de beleggingsbeperkingen die van toepassing zullen zijn op 
de Fondsen in het kader van het Steenkoolbeleid (zie Bijlage 1). De criteria die we hebben gebruikt voor de 
beoordeling van bedrijven zijn opgenomen in het document "Implementatie van de M&G Investments Thermal 
Coal Investment Policy in onze fondsen" op de website van M&G.  
 
 

Vervolg 

 
 

1 Het Steenkoolbeleid is niet van toepassing op metallurgische kool dat gebruikt wordt in het proces voor 
staalproductie. 
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Dit onderzoek heeft geleid tot de identificatie van een aantal bedrijven die vallen onder de met thermische 
steenkool verband houdende beleggingsbeperkingen van het Steenkoolbeleid en/of die nog niet voldoen 
aan onze verwachtingen wat betreft de transitie weg van thermische steenkool binnen de vereiste 
tijdsbestekken. Daartoe behoren alle bedrijven die niet beschikken over een transitieplan.  

Vanaf de Ingangsdatum zullen we onze betrokkenheid bij deze bedrijven handhaven, waarbij we de nadruk 
leggen op onze criteria voor beleggingsbeperkingen en onze verwachtingen vastleggen ten aanzien van hun 
toepassing van wat wij beschouwen als geloofwaardige plannen voor de transitie weg van thermische 
steenkool ("Geloofwaardige transitieplannen") tegen: 

• 2030 voor bedrijven die in een Lidstaat van de OESO en/of de EU zijn gevestigd of daar activiteiten
op het gebied van thermische steenkool uitoefenen, en

• 2040 voor bedrijven die in de rest van de wereld zijn gevestigd of daar activiteiten op het gebied
van thermische steenkool uitoefenen.

Indien deze betrokkenheid geen succesvol resultaat oplevert en/of wij van oordeel zijn dat er geen 
Geloofwaardige transitieplannen zijn, zullen we trachten onze beleggingen in deze bedrijven ("Uitgesloten 
bedrijven") te verkopen tegen uiterlijk: 

• 31 oktober 2022 voor bedrijven in of met activiteiten op het gebied van thermische steenkool binnen
de OESO en de EU, en

• 31 oktober 2024 voor bedrijven in of met activiteiten op het gebied van thermische steenkool in andere
landen. De langere periode van betrokkenheid voor deze regio's weerspiegelt de door de IPCC
vastgestelde latere streefdatum voor de geleidelijke afschaffing van thermische steenkool teneinde een
"rechtvaardige transitie" mogelijk te maken in landen die voor hun energieproductie nog sterk
afhankelijk zijn van thermische steenkool en waar meer ingrijpende veranderingen in cultuur, strategie
en/of ondernemingsbestuur nodig kunnen zijn om tot een volledige uitfasering van thermische
steenkool te komen.

We wijzen erop dat de Fondsen, wanneer zij momenteel in het bezit zijn van Uitgesloten bedrijven, vóór 
deze datums kunnen beginnen met de verkoop ervan. Deze beleggingen kunnen onderhevig zijn aan 
liquiditeitsbeperkingen of een lagere liquiditeit (d.w.z. de mogelijkheid om de activa te verkopen zonder de 
waarde ervan negatief te beïnvloeden) in moeilijke marktomstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat:  

- de Fondsen deze beleggingen op een ongewenst tijdstip en/of onder ongunstige
marktomstandigheden moeten verkopen, hetgeen de waarde van de Fondsen negatief zou kunnen
beïnvloeden, en/of

- er een klein aantal Uitgesloten bedrijven na 31 oktober 2022/2024 nog in ons bezit zijn. Wij zullen
echter trachten deze activa zo spoedig mogelijk na deze data te verkopen mocht dit nodig zijn.

Welke gevolgen heeft het Steenkoolbeleid voor mijn belegging? 
Een aantal Fondsen past reeds met thermische steenkool verband houdende ESG-uitsluitingen toe die 
minstens even restrictief zijn als het Steenkoolbeleid, en bijgevolg zullen de volgende Fondsen geen 
gevolgen ondervinden van de uitvoering ervan: 

- M&G (Lux) Climate Solutions Fund
- M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
- M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

vervolg op ommezijde 



 

 

- M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund 
- M&G (Lux) Positive Impact Fund 
- M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund 
- M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund 
- M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Fund 

 
Voor alle andere Fondsen zal de tenuitvoerlegging van het Steenkoolbeleid leiden tot nieuwe 
beleggingsbeperkingen met ingang van 31 oktober 2022 en/of 31 oktober 2024, wanneer de Fondsen geen 
bedrijven meer zullen mogen aanhouden die niet voldoen aan de criteria van het Steenkoolbeleid. Dit kan 
ertoe leiden dat sommige Fondsen hun portefeuilles moeten herschikken om te voldoen aan het 
Steenkoolbeleid. 
 
Elke wijziging van de Ingangsdatum van het Steenkoolbeleid en/of van één van de ingangsdatums van de 
beleggingsbeperkingen van het Steenkoolbeleid naar een latere, door de Raad van Bestuur te bepalen 
datum, zal aan u worden meegedeeld. 

 
Een overzicht van de impact van het Steenkoolbeleid op elk Fonds, inclusief bijzonderheden over de 
geraamde herschikkingskosten op basis van de posities in de Fondsen per december 2021, is te vinden in de 
tabel in Bijlage 2 achteraan deze brief. Deze kosten zullen worden gedragen door de Fondsen, en de 
werkelijke kosten zouden kunnen afwijken van de ramingen, afhankelijk van vele factoren, waaronder in 
welke bedrijven elk Fonds heeft belegd op de Ingangsdatum en alle informatie over de betrokken bedrijven 
die hun status met betrekking tot het Steenkoolbeleid kunnen wijzigen. We zullen beleggers op de hoogte 
houden van de voortgang van de implementatie via de jaarverslagen van de Vennootschap. 
 
Zal het Steenkoolbeleid impact hebben op het risicoprofiel van het Funds?  
Er is een risicoanalyse uitgevoerd van de portefeuille van de betrokken fondsen, en daarbij is vastgesteld 
dat hun risicoprofiel niet zal worden beïnvloed als gevolg van de extra beleggingsbeperkingen of, in 
voorkomend geval, de herschikkingen die voortvloeien uit de implementatie van het Steenkoolbeleid. 
 
Administratiekosten verbonden aan de wijzigingen 
Alle administratie- en juridische kosten in verband met de implementatie van het Steenkoolbeleid komen 
ten laste van M&G. 
 
Uw belegging wijzigen 
U mag uw belegging gratis (onder voorbehoud van toepasselijke belastingen, indien van toepassing) 
verkopen of overschakelen naar2 een ander compartiment van de Vennootschap  op elk moment vóór of 
nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd - onder voorbehoud van onze Algemene Voorwaarden. 

 
 

Vervolg 
 

 
 

2 Opmerking: u schakelt over naar een Fonds waarop het Steenkoolbeleid eveneens van toepassing is. 
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Voor meer informatie 
Aarzel niet om contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij M&G indien u twijfelt over 
wat u moet doen of als u meer informatie wenst. Voor praktische vragen kunt u onze Klantenservice 
bereiken via e-mail op csmandg@rbc.com of per telefoon op het nummer +352 2605 9944. Wij staan tot 
uw beschikking van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur CET. Om veiligheidsredenen en 
om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, kunnen wij telefoongesprekken opnemen en 
volgen.  

Voor verdere informatie kunt U ook contact opnemen met het Belgische betaalkantoor: ABN AMRO Private 
Banking NV, gevestigd aan de Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem Belgium, België. Het Prospectus, de 
statuten en de financiële staten van de SICAV (in het Engels) en de documenten met essentiële 
beleggersinformatie (vertaald in het Nederlands en in het Frans) zijn gratis verkrijgbaar bij het Belgische 
betaalkantoor.  

Let op, wij kunnen u geen beleggingsadvies bieden. Als u niet zeker weet welke impact de wijzigingen op u 
kunnen hebben, raden wij u aan een financieel adviseur te raadplegen. 

Hoogachtend, 

Laurence Mumford 
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1 

Bijlagen: 
- Bijlage 1: Beleggingsbeperkingen die van toepassing zijn op thermische steenkool in het kader van

het beleggingsbeleid voor thermische steenkool van M&G Investments
- Bijlage 2: Overzicht van de impact van de implementatie van het beleggingsbeleid voor thermische

steenkool van M&G Investments

- Bijlage 3: Lijst van Lidstaten van de OESO en/of de EU
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Bijlage 1 
Beleggingsbeperkingen die van toepassing zijn op thermische steenkool in het kader van 

het beleggingsbeleid voor thermische steenkool van M&G Investments 
Zoals vermeld in het Prospectus van februari 2022 

We wijzen erop dat de oorspronkelijke tekst (in het Engels) van de fondsgegevens opgenomen in de 
laatste, wettelijk geldige versie van het Engelstalige Prospectus, zoals goedgekeurd door de 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), onder alle omstandigheden voorrang dient te 
hebben op enige vertaling van die tekst. 

"Vanaf 27 april 2022 (de "Ingangsdatum") zullen alle Fondsen in de Vennootschap onderworpen zijn 
aan de M&G Investments Thermal Coal Investment Policy (het "Steenkoolbeleid"). Voor meer 
informatie dienen beleggers het document "Implementing M&G Investments Thermal Investment Coal 
Policy in our funds" te raadplegen, dat vóór de Ingangsdatum ter beschikking wordt gesteld op de 
website van M&G. 

De Fondsen zullen vanaf 31 oktober 2022 en 31 oktober 2024 onderworpen zijn aan bijkomende 
beleggingsbeperkingen, zoals hieronder verder toegelicht.  

De Beleggingsbeheerder zal zijn betrokkenheid handhaven bij bedrijven die actief zijn op het vlak van 
thermische steenkool (het winnen of opwekken van elektriciteit uit thermische steenkool en 
aanverwante sectoren), zoals verder uiteengezet in het Steenkoolbeleid.  

Deze betrokkenheid zal inhouden dat deze bedrijven worden aangemoedigd om plannen in te voeren 
voor de transitie weg van thermische steenkool, die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder 
geloofwaardig zijn ("Geloofwaardige transitieplannen") tegen: 

• 2030 voor bedrijven die in een Lidstaat van de OESO en/of de EU zijn gevestigd of daar
activiteiten op het gebied van thermische steenkool uitoefenen, en

• 2040 voor bedrijven die gevestigd zijn in, of die activiteiten op het gebied van thermische
steenkool uitoefenen in andere landen.

Bedrijven die geen Geloofwaardig transitieplan hebben ingevoerd tegen 31 oktober 2022 (voor 
bedrijven die in een Lidstaat van de OESO en/of de EU zijn gevestigd of daar activiteiten op het gebied 
van thermische steenkool uitoefenen) of 31 oktober 2024 (voor bedrijven die gevestigd zijn in of die 
activiteiten op het gebied van thermische steenkool uitoefenen in andere landen) zullen worden 
uitgesloten van directe beleggingen door de Fondsen ("Uitgesloten bedrijven"). Bijgevolg zullen de 
Fondsen vanaf 31 oktober 2022 en 31 oktober 2024 onderworpen zijn aan bijkomende 
beleggingsbeperkingen om uitvoering te geven aan de bovenvermelde uitsluitingen. Deze 
beleggingsbeperkingen bestaan uit datapunten die zijn gedefinieerd in het Steenkoolbeleid en die de 
Beleggingsbeheerder in staat zullen stellen te beoordelen of een bedrijf voldoende betrokken is bij de 
energietransitie om een in aanmerking komende belegging voor het betreffende Fonds te blijven. 



 

 

Uitgesloten bedrijven die door de Fondsen moeten worden verkocht, kunnen onderworpen zijn aan 
liquiditeitsbeperkingen of een lagere liquiditeit in moeilijke marktomstandigheden, wat ertoe kan 
leiden dat de Beleggingsbeheerder beleggingen in Uitgesloten bedrijven op een ongunstig moment 
en/of onder ongunstige marktomstandigheden moet verkopen. Dit kan een negatieve weerslag 
hebben op de waarde van de Fondsen en/of ertoe leiden dat een klein aantal Uitgesloten bedrijven na 
31 oktober 2022 (voor bedrijven die gevestigd zijn in of die activiteiten op het gebied van thermische 
steenkool uitoefenen in een Lidstaat van de OESO en/of de EU) of 31 oktober 2024 (voor bedrijven die 
gevestigd zijn in of die activiteiten op het gebied van thermische steenkool uitoefenen in andere 
landen). De fondsbeheerders zullen echter trachten beleggingen in Uitgesloten bedrijven zo snel 
mogelijk na deze data te verkopen, mocht dit nodig zijn. 
 
Hoewel de betrokkenheid centraal zal worden gecoördineerd om de invloed van M&G te 
maximaliseren, zal (zullen) de fondsbeheerder(s) van elk Fonds geheel zelfstandig bepalen of zij 
beginnen met de verkoop van posities in elk Fonds voordat de bijkomende beleggingsbeperkingen van 
kracht worden. Elk Fonds kan daarom vanaf de Ingangsdatum beginnen met de verkoop van 
Uitgesloten bedrijven." 
 
Elke wijziging van de Ingangsdatum van het Steenkoolbeleid en/of van één van de hierboven 
beschreven ingangsdatums van de beleggingsbeperkingen van het Steenkoolbeleid naar een latere, 
door de Raad vastgestelde datum, zal aan de Aandeelhouders worden meegedeeld. 
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Bijlage 2  
Overzicht van de impact van de implementatie van het beleggingsbeleid voor thermische 

steenkool van M&G Investments 
(op basis van de posities per december 2021) 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de impact van de implementatie van het 
Steenkoolbeleid voor elk fonds waarvoor dit zal leiden tot het invoeren van beleggingsbeperkingen. 

We wijzen erop dat een aantal van de Fondsen, zoals vermeld in de paragraaf “Welke gevolgen heeft 
het Steenkoolbeleid voor mijn belegging?” van de brief, niet in deze tabel zijn opgenomen.  

De kosten worden geraamd op grond van analyse van de portefeuilles van de Fondsen per december 
2021. We wijzen erop dat deze kosten kunnen veranderen en tegen het einde van het 
herschikkingsproces hoger of lager kunnen zijn, afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het 
succes van onze inspanningen op het vlak van betrokkenheid en onze benadering van de beoordeling 
van Geloofwaardige transitieplannen. 

Fonds 
Verwachte vereiste herschikking 

(% van de intrinsieke waarde  
van het Fonds) 

Geraamde transactiekosten  
(% van de intrinsieke waarde van het 

Fonds, tot op 0,01% nauwkeurig) 

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund 0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Asian Fund 4,9% 0,02% 

M&G (Lux) Conservative Allocation 
Fund 

1,1% <0,01% 

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund 3,1% <0,01% 

M&G (Lux) Emerging Markets Bond 
Fund 

3,1% 0,02% 

M&G (Lux) Emerging Markets Hard 
Currency Bond Fund 

3,9% 0,04% 

M&G (Lux) Emerging Markets Income 
Opportunities Fund 

8,1% 0,06% 

M&G (Lux) Episode Macro Fund 0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund 2,0% <0,01% 

M&G (Lux) European Inflation Linked 
Corporate Bond Fund 

0,0% 0,00% 

M&G (Lux) European Strategic Value 
Fund 

0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Global Convertibles Fund 1,6% <0,01% 

M&G (Lux) Global Corporate Bond 
Fund 

3,6% 0,02% 

M&G (Lux) Global Dividend Fund 0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Global Emerging Markets 
Fund 

7,7% 0,05% 

M&G (Lux) Global Enhanced Equity 
Premia Fund 

0,9% <0,01% 

M&G (Lux) Global Floating Rate High 
Yield Fund 

0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Global High Yield Bond 
Fund 

0,0% 0,00% 



 

 

Fonds 
Verwachte vereiste herschikking 

(% van de intrinsieke waarde  
van het Fonds) 

Geraamde transactiekosten  
(% van de intrinsieke waarde van het 

Fonds, tot op 0,01% nauwkeurig) 

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure 
Fund 

3,6% 0,04% 

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund 0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Global Maxima Fund 0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Global Target Return Fund 0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Global Themes Fund 2,0% <0,01% 

M&G (Lux) Income Allocation Fund 2,7% <0,01% 

M&G (Lux) Japan Fonds 6,0% 0,01% 

M&G (Lux) Japan Smaller Companies 
Fund 

0,0% 0,00% 

M&G (Lux) North American Dividend 
Fund 

1,6% <0,01% 

M&G (Lux) North American Value Fund 0,0% 0,00% 

M&G (Lux) Optimal Income Fund 0,5% <0,01% 

M&G (Lux) Short Dated Corporate 
Bond Fund 

0,8% <0,01% 

M&G (Lux) Sustainable Emerging 
Markets Corporate Bond Fund 

1,1% <0,01% 
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Bijlage 3  
Lijst van Lidstaten van de OESO en/of de EU 

Per januari 2022 
Australië Finland Letland Slovenië 

België Frankrijk Litouwen Slowakije 

Bulgarije Griekenland Malta Spanje 

Canada Groothertogdom Luxemburg Mexico Tsjechische Republiek 

Chili Hongarije Nederland Turkije 

Colombia Ierland Nieuw-Zeeland Verenigd Koninkrijk 

Costa Rica IJsland Noorwegen Verenigde Staten 

Cyprus Israël Oostenrijk Zuid-Korea 

Denemarken Italië Polen Zweden 

Duitsland Japan Portugal Zwitserland 

Estland Kroatië Roemenië 




