Klassiek Mandaat

Informatie over
duurzaamheidsrisico’s
Integratie van duurzaamheidsrisico

Elke fondsmanager moet de Principles for Responsible

In het kader van de “EU-verordening betreffende

Investment van de Verenigde Naties hebben ondertekend.

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële

De partijen die deze principes hebben ondertekend hebben

dienstensector” informeren wij u hierbij over de wijze

zich verplicht om ESG-aspecten te integreren in hun

waarop wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s bij

beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen. Elke

beleggingsbeslissingen. Wij informeren u ook over de

fondsmanager moet daarom aantonen hoe rekening wordt

uitkomsten van de beoordeling van de waarschijnlijke

gehouden met ESG-risico’s in de methodologie voor de

gevolgen van duurzaamheidsrisico’s voor het rendement van

selectie van beleggingsproducten. Daarnaast verlangt AAIS

dit mandaat.

de toepassing van dezelfde negatieve screening als voor
individuele beleggingsproducten.

Het duurzaamheidsrisico voor beleggingen is het risico van
een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of

Impact op rendementen

governance (“ESG”) gebied die, indien ze zich voordoet, een

Het duurzaamheidsrisico kan een negatieve impact hebben

werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde

op de waarde van een belegging en op de verwachte

van de belegging kan veroorzaken.

kasstroom, bijvoorbeeld uit dividenden. Voorbeelden die
we in de afgelopen jaren hebben gezien zijn onder meer

Het Klassieke Mandaat belegt voornamelijk in individuele

grote milieu-ongevallen en gevallen van fraude die hebben

beleggingsproducten. Duurzaamheidsrisico’s worden

geleid tot boetes/geldstraffen of extra operationele kosten.

verminderd door ondernemingen uit te sluiten uit het

Toch is het nog steeds niet eenvoudig om de waarde van

beleggingsuniversum op basis van negatieve criteria:

duurzaamheid volgens een statistisch model mee te nemen

▶ Uitsluiting van ondernemingen die staan vermeld op de

in de beleggingsresultaten. Dankzij negatieve screening op

interne lijst van controversiële wapens
▶ Uitsluiting van ondernemingen die betrokken zijn bij de
productie van tabakgerelateerde producten
▶ Uitsluiting van ondernemingen die zich schuldig maken

uitsluitingen is het gemiddelde duurzaamheidsrisico van
het mandaat lager dan het gemiddelde voor de benchmark.
Dit kan bijdragen om de potentiële negatieve impact van
duurzaamheidsrisico’s op de rendementen te beperken.

aan schending van de 10 principes van het Global
Compact van de VN Dit is een verzameling universele

EU Taxonomie

principes die betrekking hebben op mensenrechten,

De EU is bezig met het ontwikkelen van criteria waarmee

arbeid, het milieu en het tegengaan van corruptie, en

kan worden bepaald of en in welke mate een economische

▶ Uitsluiting van ondernemingen die staan vermeld op onze
interne Uitsluitingslijst.

activiteit kan worden gekenmerkt als duurzaam. Deze
criteria zijn nog in ontwikkeling en nog niet van kracht. De
onderliggende beleggingen van dit mandaat houden geen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van beleggingsfondsen

rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame

worden actief beheerde beleggingsfondsen geselecteerd op

economische activiteiten.

basis van het advies van ABN AMRO Investment Solutions
(“AAIS”). AAIS selecteert en beveelt fondsmanagers aan die
passen bij het profiel en de strategie van het mandaat.
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is intended as general information and is not oriented to your personal situation. The
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Securities Exchange Act of 1934, as amended (the ‘1934 Act’) and under applicable state
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Amsterdam (the Netherlands). Tel.: 0900 – 0024*. Internet: www.abnamro.nl. ABN AMRO
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