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HICL INFRASTRUCTURE PLC 

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 HICL Infrastructure PLC ("HICL" of de "Vennootschap") verplicht om 

bepaalde informatie op de website bekend te maken met betrekking tot haar promotie van bepaalde 

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

SFDR. 

Het beleggingsvoorstel van HICL is het leveren van duurzame inkomsten en kapitaalgroei uit een 

gediversifieerde portefeuille van investeringen in kerninfrastructuur. De Vennootschap biedt 

beleggers stabiele langetermijnrendementen uit kerninfrastructuuractiva die van vitaal belang zijn 

voor gemeenschappen. De visie van HICL is om levens te verrijken door middel van infrastructuur 

en om de E/S Kenmerken (gedefinieerd in sectie 3 hieronder) te bereiken. 

De vermogensbeheerder van HICL, InfraRed (de "vermogensbeheerder" of "InfraRed"), hanteert 

een actieve benadering van duurzaamheid op lange termijn die gebaseerd is op robuuste ESG-

beginselen. De investeringsbeheerder gebruikt milieucriteria om te beoordelen hoe effectief 

portefeuillebedrijven de natuurlijke omgeving beheren, helpen bij de overgang naar een 

koolstofarme economie en de relevante wet- en regelgeving naleven. Aan de hand van een reeks 

sociale normen beoordeelt de vermogensbeheerder de activaspecifieke aanpak van gezondheid 

en veiligheid, arbeidsnormen en arbeidsomstandigheden, alsook de bijdragen die worden geleverd 

aan belangrijke belanghebbenden en omliggende gemeenschappen.  

Het investerings- en beheerskader voor duurzaamheid van InfraRed (uiteengezet in deel 4 

hieronder) wordt toegepast op elke potentiële projectonderneming voor HICL om ervoor te zorgen 

dat de investeringen van de onderneming worden gebruikt om de E/S-kenmerken te bereiken. Dit 

kader omvat de goedkeuring en toepassing van het uitsluitingsbeleid van InfraRed (beschreven in 

deel 4 hieronder, en hier beschikbaar).  

Daarnaast heeft HICL een duurzaamheidsbeleid vastgesteld voor zowel nieuwe investeringen als 

het lopende beheer van de portefeuille van HICL. Zo zorgt InfraRed ervoor dat HICL:  

• investeert in activa met een sociaal oogmerk en gaat proactief de dialoog aan 

met haar belanghebbenden om de duurzaamheidsresultaten in de hele 

portefeuille te verbeteren;  

• bevordert milieu-initiatieven ten behoeve van de huidige en toekomstige 

generaties; 

• een positief algemeen effect heeft op de gemeenschappen waarin onze activa 

zich bevinden; en  

• door dit alles de belangen van de groepen belanghebbenden van de 

investeringen van HICL, die doorgaans een lange levensduur hebben, op één 

lijn te brengen. 

InfraRed zal ernaar streven de E/S Kenmerken van de onderneming te bereiken door zijn 

verbintenis om bepaalde ESG-gerelateerde attributen van investeringen vóór en na hun aankoop 

te evalueren en te beoordelen. InfraRed gebruikt bepaalde duurzaamheidsindicatoren 

(gedefinieerd in punt 6 hieronder) om het bereiken van de E/S-kenmerken te meten, die worden 
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gecontroleerd door middel van de jaarlijkse ESG-enquête (gedefinieerd in punt 7 hieronder). 

InfraRed zal in de toekomst aanvullende duurzaamheidsindicatoren ontwikkelen en invoeren om 

het bereiken van de ESG-kenmerken voor de onderneming te meten. Terwijl sommige gegevens 

rechtstreeks kunnen worden verzameld en gebaseerd zijn op reële waarden, kan het nodig zijn 

andere gegevenspunten, zoals de uitstoot van broeikasgassen, te schatten. Het aandeel van 

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

Hoewel schattingen kunnen leiden tot een risico van onnauwkeurigheid, zal InfraRed ervoor zorgen 

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

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

portefeuillebedrijven investeren om de E/S-kenmerken te bereiken. Bijgevolg zal maximaal 20% 

van de activa van de Vennootschap betrekking hebben op investeringen in "#2 Other" (met inbegrip 

van derivatencontracten met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer).  

InfraRed is momenteel niet in staat bekend te maken hoe en in welke mate de onderliggende 

investeringen van de onderneming betrekking hebben op economische activiteiten die als 

ecologisch duurzame economische activiteiten (zoals gedefinieerd in artikel 3 van Verordening 

(EU) 2020/852 van 18 juni 2020 (de "EU Taxonomie")) kunnen worden aangemerkt. De reden 

hiervoor is dat de investeringen van HICL betrekking hebben op sociale infrastructuur, die 

momenteel niet kan worden getoetst aan de EU-Taxonomie. In overeenstemming met de 

bekendmaking van de Europese Commissie van 13 mei 2022 (C(2022) 3051) bevestigt InfraRed 

dat de investeringen van de vennootschap 0% taxonomie hebben.  

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

 


