De wereld
(echt)
veranderen
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Marketing communicatie

Toewijding
Toewijding.

Beslissen om deel uit te
maken van de oplossing.

U houdt consequent vast aan uw waarden en u wilt inspraak hebben in het
beleggen van uw geld.

U, de echte partner van de bedrijven en sectoren waarin u belegt, bent er
immers van overtuigd dat verantwoord beleggen op lange termijn niet
begint of ophoudt met de publicatie van de kwartaalcijfers.
U wilt immers duurzaam rendement, zowel op korte als op lange termijn.
U begrijpt waarom het belangrijk is om ESG-criteria op te nemen in de
financiële analyse, omdat dit nieuwe kansen oplevert.
U weet welke nieuwe thema's een duurzame toekomst vorm kunnen geven.
Kiezen voor maatschappelijk verantwoord beleggen betekent dat u erkent
dat de toekomst van onze maatschappij in handen ligt van haar burgers.

Uw keuze, is onze keuze.

2021

2

3

D E W E R E L D (E C H T)
VERANDEREN

Fundamentele
ESGwaarden.

E
Ecologisch.
Ecologische criteria gaan het gedrag van emittenten
na als beschermers van het leefmilieu.

S
Sociaal.
Sociale criteria bekijken op welke manier emittenten
omgaan met hun personeel, leveranciers, klanten
en de gemeenschap.

G
Governance.
Governancecriteria kijken vooral naar bedrijfsbeheer,
de berloning van bestuurders, bedrijfsaudits,
interne controles en aandeelhoudersrechten.

Manifest
Manifest.

Convictie &
verant-woordelijkheid.

Ons Manifest voor duurzame financiën

Toon uw betrokkenheid

werd gelanceerd). We lanceerden de Candriam Academy
om de financiële gemeenschap bewust te maken van

Om een passende erfenis na te laten voor de toekomstige

duurzaam beleggen. Onze interne cultuur en ons MVO-

generaties, moet iedereen ook het algemeen belang in het

beleid overlappen elkaar. Eerlijkheid is voor ons echter het

achterhoofd houden. Meer dan ooit moeten we nu de handen

beste beleid.

in elkaar slaan om onze samenleving te verduurzamen in de
toekomst. Wij hebben de nodige instrumenten, expertise,

Kiezen voor duurzaam beleggen
betekent…

creativiteit en toewijding in huis, en we weten hoe we duur
zame groei moeten realiseren.

Uw belegging doen aansluiten bij uw waarden. Kansen

Aan de boom schudden

zien en de risico's die gepaard gaan met de opname van
extra-financiële criteria beter inschatten. Prioriteit geven

We zullen het nog een keer herhalen: duurzaam beleggen

aan duurzaam rendement waarbij een bedrijf op een

creëert toegevoegde waarde. Volgens ons krijgt de financiële

'holistische' manier wordt geanalyseerd. Toegang krijgen

sector opnieuw betekenis wanneer beleggingen duurzaam

tot thema's met een sterke ESG-impact. Voldoen aan de

worden. Wij zien onszelf in de sector als een ambassadeur

meest recente regelgevende vereisten. Ons samen

van duurzaam beleggen.

inzetten voor een duurzame toekomst.

Daden zeggen meer dan woorden
Ondertekenaar
sinds 2006 A/A+ rating
(2018)

We zetten ons al meer dan 25 jaar in voor duurzaam
beleggen en beheren momenteel het grootste assortiment

Alle duurzame en verantwoordelijke
beleggingsfondsen van Candriam
voldoen aan de transparantierichtsnoeren van Eurosif

aan duurzame fondsen op het Europese vasteland. Bijna
drie vierde van ons beheerde vermogen is belegd in
duurzame strategieën. Sterke, onafhankelijke research is
een van de pijlers van onze relevante en innovatieve
duurzaamheidsbenadering. Ons stembeleid wil bedrijven

De kenmerken van candriam sustainable: • Beheervennootschap: Candriam,

aanzetten om zich fatsoenlijk te gedragen. 10% van de

SERENITY – Bloc B, 19-21, route d’Arlon, L-8009 Strassen • Rechtsvorm: UCITS Bevek

beheerprovisies van de SICAV Candriam Sustainable wordt

naar Luxemburgs recht • Compartiment gedomicilieerd in: Luxemburg •

gedoneerd aan impactprojecten in het onderwijs en

Bewaarbank: CACEIS Bank, Luxemburgs bijkantoor

De voornaamste risico's van candriam sustainable: • Risico op kapitaalverlies

sociale inclusie via het Candriam Institute for Sustainable

• ESG beleggingsrisico • Aandelenrisico • Wisselkoersrisico • Groeilandenrisico

Development (een Candriam schenkingsfonds dat in 2017

2021

• Kredietrisico
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Betrokkenheid tonen,
aan de boom schudden,
ervoor zorgen dat uw daden
meer zeggen dan uw woorden
en kiezen voor duurzaam
beleggen zorgt ervoor dat
we ons samen kunnen inzetten
voor een duurzame toekomst.
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Kansen
Kansen.

De huidige en toekomstige
ecologische, sociale
en governance uitdagingen
aangaan.
Een duurzame
stempel drukken
We geloven rotsvast dat duurzame beleggingsprestaties
niet enkel afhangen van de mate waarin beleggers de
kansen zien die voortvloeien uit belangrijke duurzameontwikkelingsuitdagingen, maar ook oog hebben voor de
risico’s die deze kansen inhouden voor bedrijven.
Elke analist past zijn grondige sectorexpertise toe om de
duurzaamheid van bedrijfsstrategieën te peilen. Hun analyse
houdt niet alleen rekening met de belangrijkste duurzameontwikkelingsuitdagingen, maar ook met de verschillende
stakeholders die bepalend zijn voor het succes van een
bedrijf. Onze aanpak is grotendeels bepaald door het kader
dat de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgelegd in hun
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die ervoor zorgen
dat de financiële gemeenschap een houvast heeft bij het
bepalen van de belangrijkste cruciale factoren om armoede
en ongelijkheid terug te dringen en klimaatverandering en
milieuschade tegen te gaan.
Onze doelstelling: beleggers baanbrekende duurzame beleggingsoplossingen bieden door globale ESG-kennis te
integreren in alle belangrijke beleggingscategorieën.
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In het verlengde van deze belangrijke
uitdagingen, heeft onze ESG -research
de volgende doelstellingen:
Het identificeren van vooruitstrevende, baanbrekende bedrijven met consistente
oplossingen voor grote duurzame ontwikkelingsuitdagingen, zoals klimaatverandering,
de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en demografische veranderingen.
Het meten van de bijdrage en de impact van deze beleggingen, zowel afzonderlijk als
geaggregeerd, en dat binnen elke duurzame portefeuille.
Bedrijven helpen bij de uitvoering van een geschikte strategie om deze uitdagingen aan
te pakken. Engagement gebruiken zodat ze strategieën toepassen die gebaseerd zijn op
best practices, zowel op operationeel als op managementniveau, waarbij ook rekening
wordt gehouden met de belangrijke rol die deze spelen in een duurzamere economie.

Hoe wij beleggen.
Impact investing
Duurzaam en verantwoord beleggen nog meer stimuleren
door rechtstreeks te beleggen in bedrijven of projecten die
maatschappelijke en ecologische vooruitgang nastreven.

Uitsluiting
In al onze beleggingen sluiten we bedrijven uit die banden
hebben met de steenkool- en tabaksindustrie en met de
productie van chemische en biologische wapens (waaronder
munitie met witte fosfor).
Beleggen bij Candriam staat garant voor een beleggingsbeslissing die aansluit bij uw waarden.
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De integratie van nieuwe
praktijken, wat zorgt
voor nieuwe kansen,
met een duurzame impact.
Research

meer beloningen, de verkiezing van bestuurders en sociaal kapitaal, terwijl onze dialogen en ons engagement

Met 35 toegewijde medewerkers is ons ESG-team een van

sterk gericht waren op fairee arbeidsomstandigheden,

de grootste op het Europese vasteland. Ons onafhankelijk

energietransitie en ethiek.

ESG-researchteam werkt samen met onze beleggingsteams
en zorgt zo voor toegevoegde waarde en innovatie.

Educatie

Onze permanente investeringen in ESG-research bieden u
meer kansen en zorgen ervoor dat u de langetermijnrisico's

In 2017 lanceerden we de Candriam Academy for Sustai-

beter begrijpt.

nable & Responsible.

Invloed

Investment, een online opleidingsplatform dat beleggers

In 2020 hebben we 1.180 algemene vergaderingen bij-

de lancering hebben meer dan 8.000 mensen zich al

bewuster wil maken van en hen wil opleiden in ESG. Sinds

gewoond en stemden we voor 15.889 resoluties. De be-

ingeschreven voor een van onze cursussen.

langrijkste topics waarvoor we stemden, waren onder

Klimaat-Verandering
Energietransitie
Niet-vervuilend vervoer
Slimme steden

Hulpbronnen& Afvalbeheer

Circulaire economie
Stroomlijnen van hulpbronnen

Demografische Veranderingen

Vervuiling
Arbeidsomstandigheden
Toegang tot gezondheidszorg

Digitalisering

Vergrijzing
Bevolkingsgroei
in groeilanden

2021

Gezondheid & Welzijn

Persoonsgegevens
Sectoroverschrijdende
innovatie
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€98 MRD
in Duurzame
Beleggingen

Ja om voor onze cliënten meer
toegevoegde waarde te creëren
Met 35 specifieke fondsen hebben wij een van de ruimste
duurzame fondsengamma's op het Europese vasteland.
25 jaar ESG-expertise en -research.

Ja tegen een stembeleid dat
gebaseerd is op doen wat je zegt

Ja tegen uitmuntendheid

Algemene
Vergaderingen

Campagne “Helping

those who help”

1 180

€1,6 Mln

gedoneerd aan goede
doelen die door
Candriam-medewerkers
worden gesteund

Resoluties
gestemd in 2020

15 889
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€150 miljard €
activa in beheer
op 31 december 2021

570

experten
tot uw dienst

25 jaar

Koploper in
duurzaam beleggen

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies

in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen
met veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of
indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van
dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.
Candriam raadt beleggers aan om op zijn website www.candriam.com het document “Essentiële Beleggersinformatie”, de prospectus en alle overige relevante
informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn fondsen, met inbegrip van de netto inventariswaarde. Deze informatie is beschikbaar in het Engels
of in een plaatselijke taal van elk land waar het fonds verhandeld mag worden.

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
WWW.CANDRIAM.COM

