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THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED 

1. SAMENVATTING 

De Europese Commissie heeft in mei 2018 een pakket maatregelen inzake duurzame financiering 

aangenomen. Een onderdeel van dit pakket is de Verordening (EU) 2019/2088 Sustainable 

Finance Disclosure Regulation (de "SFDR"), die tot doel heeft de openbaarmakingsvereisten te 

standaardiseren over de wijze waarop financiële marktdeelnemers milieu-, sociale en 

governancefactoren integreren in hun investeringsbeslissingen en risicoprocessen. In 

overeenstemming met de SFDR is de beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (de "AIFM") 

van een fonds zoals The Renewables Infrastructure Group Limited (de "Vennootschap" of "TRIG") 

verplicht om bepaalde website bekend te maken met betrekking tot zijn promotie van bepaalde 

E/S-kenmerken (gedefinieerd in sectie 3 hieronder), in overeenstemming met artikel 10 van de 

SFDR. 

Het beleggingsvoorstel van TRIG bestaat erin duurzame rendementen te genereren uit een 

gediversifieerde portefeuille van infrastructuur voor hernieuwbare energie die bijdraagt tot een 

koolstofvrije toekomst. De Vennootschap richt zich op bepaalde duurzaamheidsthema's om de E/S 

Kenmerken (gedefinieerd in deel 3 hieronder) te bereiken. 

Klimaatactie staat centraal in de ethiek van TRIG en zijn beheerders (InfraRed Capital Partners en 

Renewable Energy Systems, samen de "beheerders"). TRIG heeft zich verbonden tot het Science 

Based Targets Initiative (SBTi) en zal emissiereductiedoelstellingen vaststellen tegen eind 2023. 

TRIG is al lang voorstander van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial 

Disclosures (TCFD) en rapporteert sinds 2020 op basis van de TCFD-aanbevelingen.  

De investeringsbeheerder van TRIG, InfraRed Capital Partners (de "investeringsbeheerder" of 

"InfraRed") investeert al meer dan 25 jaar in infrastructuur, zijn portefeuille van investeringen onder 

beheer omvat 4,2GW aan opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen en hij heeft 

overwegingen inzake klimaatverandering in zijn investeringscyclus geïntegreerd.  

Renewable Energy Systems (de "Operations Manager" of "RES") exploiteert een wereldwijde 

portefeuille van activa voor hernieuwbare energie, richt zich al 40 jaar op de opwekking van schone 

energie en heeft zich ook verbonden tot de SBTi.  

Het investerings- en beheerskader van TRIG inzake duurzaamheid (beschreven in deel 4 

hieronder) wordt toegepast op elke potentiële portefeuilleonderneming om ervoor te zorgen dat de 

investeringen van de onderneming de E/S-kenmerken bevorderen. Dit kader omvat de 

goedkeuring en toepassing van het investeringsbeleid van TRIG en het uitsluitingsbeleid van 

InfraRed (beschreven in deel 4 hieronder en hier beschikbaar).  

Bovendien wordt het duurzaamheidsbeleid van TRIG toegepast op nieuwe investeringen en het 

beheer van de portefeuille van TRIG door InfraRed als investeringsbeheerder en RES als 

operationeel beheerder. Dit omvat het dagelijkse toezicht, de evaluatie en het beheer van de 

risico's, met inbegrip van die welke verband houden met de klimaatverandering.  

De Vennootschap zal trachten de E/S-kenmerken te bereiken door haar inzet om bepaalde ESG-

gerelateerde kenmerken van beleggingen vóór en na hun verwerving te evalueren en te 

beoordelen. De Vennootschap gebruikt bepaalde duurzaamheidsindicatoren (gedefinieerd in punt 

6 hieronder) om het bereiken van de E/S-kenmerken te meten, die worden gecontroleerd door 

middel van de jaarlijkse ESG-enquête (gedefinieerd in punt 7 hieronder). TRIG zal in de toekomst 

bijkomende duurzaamheidsindicatoren ontwikkelen en invoeren om de realisatie van de E/S-

kenmerken voor de Vennootschap te meten. Terwijl sommige gegevens rechtstreeks kunnen 

worden verzameld en gebaseerd zijn op reële waarden, is het mogelijk dat andere 

gegevenspunten, zoals de uitstoot van broeikasgassen, moeten worden geschat. Het aandeel van 

geschatte gegevens hangt af van de beschikbaarheid van gegevens voor een afzonderlijk activum. 

https://www.ircp.com/sites/default/files/2022-05/infrared_exclusion_policy_2022.pdf
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Hoewel schatting kan leiden tot een risico van onnauwkeurigheid, zal de Vennootschap ernaar 

streven dat geen van deze beperkingen het bereiken van de E/S-kenmerken negatief zal 

beïnvloeden.  

TRIG zal een minimumaandeel van 80% van de activa van de Vennootschap rechtstreeks in 

portefeuillebedrijven beleggen met het oog op het bereiken van de E/S-kenmerken. Bijgevolg zal 

maximaal 20% van de activa van de Vennootschap betrekking hebben op beleggingen in "#2 

Other" (met inbegrip van derivatencontracten met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer).  

De beheerders zijn momenteel bezig met de toetsing en beoordeling van de beleggingen van de 

Vennootschap aan de technische screeningcriteria van de Taxonomie van de EU die in de 

Gedelegeerde Klimaatwet zijn opgenomen. Deze beoordeling wordt uitgevoerd in het kader van 

de jaarlijkse ESG-enquête, waarvan de resultaten in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag van TRIG 

zullen worden gepubliceerd. Bijgevolg kan TRIG momenteel niet meedelen in welke mate en in 

welke mate de onderliggende investeringen van de Vennootschap betrekking hebben op 

economische activiteiten die als ecologisch duurzame economische activiteiten (zoals gedefinieerd 

in artikel 3 van de Taxonomie van de EU) worden beschouwd. In overeenstemming met het besluit 

van de Europese Commissie van 13 mei 2022 (C(2022) 3051), bevestigen de beheerders dat de 

investeringen van de Vennootschap 0% EU Taxonomie zijn tot op het moment dat de beheerders 

in staat zullen zijn om de resultaten van hun lopende onderzoek te publiceren in het jaarlijkse 

duurzaamheidsverslag van TRIG. Gezien de inherente aard van de investeringen van het bedrijf 

in infrastructuur voor hernieuwbare energie die bijdraagt tot een koolstofvrije toekomst, verwachten 

de beheerders dat een deel van het bedrijf te zijner tijd aan de EU Taxonomie zal worden 

aangepast.   

Er is geen referentie-benchmark aangewezen voor het bereiken van de E/S-kenmerken. 

 


