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ESG-beleid

Waardecreatie  
door ESG

2

Quadrum Capital hecht aan verantwoord investeren en 
aandeelhouderschap. De basis voor dit beleid is het in de 
praktijk sturen op “environment, social and goverance” 
(ESG)-factoren. Wij geloven dat dit een positieve impact 
heeft op de waardecreatie van onze portfoliobedrijven, 
de prestaties van Quadrum Capital en de samenleving 
als geheel. Het biedt tevens mogelijkheden om op een 
duurzame manier opbrengsten te vergroten en kosten en 
risico’s te reduceren. 

Drie ESG-doelstellingen
In ons ESG-beleid zijn de volgende drie doelstellingen opgenomen. 

Environmental 
Wij richten ons op het stimu leren van 

milieubewustzijn en het minimaliseren 

van negatieve milieueffecten binnen onze 

deelnemingen.

I

Social 
Wij richten ons op het stimu leren van 

diversiteit, welzijn van werknemers, 

inclusie en gelijkheid binnen onze 

deelnemingen.

II

Government 
Wij hanteren de hoogste normen van 

ethisch gedrag en verwachten dezelfde 

normen binnen onze deelnemingen. 

III

Het spreekt voor zich 

dat Quadrum Capital niet 

investeert in bedrijven die zich 

bezighouden met illegale of 

onethische activiteiten.



ESG-beleid

Quadrum Capital onderschrijft tevens de zes 
principes voor verantwoord investeren bekrachtigd 
door de Verenigde Naties (UN PRI) en heeft deze 
verankerd in haar ESG-beleid. Hiermee staat de 
bedrijfsvoering van Quadrum Capital garant voor 
ESG-verantwoord werken. De zes principes zijn:

Voor meer informatie zie: www.unpri.org

Selectie & transactie
Quadrum Capital kijkt in de Due Diligence fase (selectie en transactie)  

van een investeringsmogelijkheid naar relevante ESG-aspecten. 

ESG-kansen en -risico’s worden geanalyseerd en vormen een belangrijk 

onderdeel bij een investeringsbeslissing.

Waardecreatie
ESG-vraagstukken zijn een belangrijk speerpunt in de beheerfase  

(waardecreatie). Onderdeel hiervan is een jaarlijkse rapportage door het  

management van de portfolio-ondernemingen aan Quadrum Capital over 

de ESG-prestatie. De directie van de portfolio-ondernemingen bepaalt 

zelf haar bedrijfsstrategie en beleid en wordt geacht hierin ESG-vraag-

stukken op te nemen. Quadrum Capital stimuleert continue ESG-verbe-

tering bij de portfolio-ondernemingen door best-practice informatie en 

tools aan te bieden.

Exit
De exitfase wordt afgesloten met oplevering van een ESG-rapport  

over de gerealiseerde verbeteringen op ESG-gebied bij de portfolio- 

onderneming aan de nieuwe aandeelhouder(s).

1 
 Wij integreren ESG-vraagstukken 

in onze investeringsanalyses en 

besluitvormings processen. 

4 
Wij bevorderen de acceptatie en 

imple mentatie van de principes 

binnen de participatiesector. 

2 
Als actieve aandeelhouders 

integreren wij ESG-aspecten in 

ons beleid en onze praktijken.

5 
Wij werken samen om de 

effectiviteit van de invoering van 

de principes te vergroten. 

3 
Wij verlangen van de entiteiten 

waarin we participeren passende 

openheid over ESG-vraagstukken. 

6 
Wij rapporteren over onze activi-

teiten en vorderingen omtrent de 

toe passing van de principes. 

Zes principes voor  
verantwoord investeren 
(UN PRI)

ESG in de praktijk 
Quadrum Capital heeft haar ESG-beleid geïntegreerd in het volledige 

investeringsproces, van de selectie- en transactiefase tot de waarde-

creatiefase en de exitfase. Deze manier van werken borgt dat er continu 

en structureel gestuurd wordt op relevante ESG-factoren door zowel 

Quadrum Capital als de portfolio-ondernemingen zelf.

Selectie Transactie Waardecreatie Exit

Doorlooptijd

Fase

1 tot 3 maanden 1 tot 6 jaren 1 tot 2 jaren
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SFDR-toelichting
Quadrum Capital beoordeelt niet de nadelige 

gevolgen van haar investeringsbeslissingen  

over duurzaamheidsfactoren in overeen-

stemming met artikel 4 sub 1 b van Verordening 

(EU) 2019/2088 (SFDR) omdat Quadrum Capital 

gemiddeld minder dan 500 werknemers had 

gedurende het laatste boekjaar en gegeven 

haar grootte, vindt Quadrum Capital het 

niet proportioneel om de informatie in 

overeenstemming met artikel 4 lid 2 van  

de SFDR te verantwoorden.

Integratie van duurzaam -
heids risico’s in beloningsbeleid
Naleving van het ESG-beleid van Quadrum 

Capital met betrekking tot de integratie van 

duurzaamheidsrisico’s in het investerings-

beslissingsproces kan onderdeel zijn van de 

beoordeling van het functioneren van het 

management van Quadrum Capital.

Deze brochure is opgesteld in juni 2021 en 

wordt herzien en aangepast indien nodig.


