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4 De criteria om significant nadelige effecten van beleggingen te voorkomen staan in de Handleiding van ABB (zie link onder voetnoot 3).
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Het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief heeft afgeleide
duurzame beleggingsdoelstellingen. Meer informatie over deze
duurzame beleggingsdoelstellingen is te vinden in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V en het prospectus
van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.5
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B)

IMPACT ASN DUURZAAM AANDELENFONDS:
METHODOLOGIE
Alle beleggingen die onderdeel uitmaken van de portefeuille
van het ASN Duurzaam Aandelenfonds voldoen aan de
duurzaamheidscriteria van ABB3. Deze strikte criteria en de
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De toetsing van de criteria en de controle hierop vindt plaats
door middel van interne controlemechanismen.
De duurzame beleggingsdoelstellingen spelen, naast financiële overwegingen, een leidende rol bij de samenstelling
van de portefeuille. Voortgang op de duurzame beleggingsdoelstelling van het ASN Duurzaam Aandelenfonds wordt
besproken in de Klimaat Commissie van ABB, die minimaal vier
keer per jaar bijeenkomt.

Het minimaliseren van CO2-uitstoot in lijn met het
Parijs-akkoord
Om deze duurzame beleggingsdoelstelling te realiseren stuurt
ABB, naast op financiële overwegingen, op de klimaatprestaties van de ondernemingen waarin wordt belegd. Het gaat
hierbij om zowel de (relatieve) CO2-uitstoot van deze ondernemingen, als hun strategie, processen en de bijdragen van
hun producten. Ondernemingen met een relatief hoge
CO2-uitstoot worden niet opgenomen in de portefeuille.
ABB berekent de CO2-uitstoot van ondernemingen in het
beleggingsuniversum en neemt deze gegevens mee in het
beleggingsproces.

Consument defensief
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12,7%

zorgvuldige toepassing en monitoring daarvan zorgen ervoor
dat de onderliggende beleggingen zo min mogelijk ernstige
nadelige effecten opleveren voor de maatschappij en het
milieu4. Activiteiten met een significant nadelige impact op de
maatschappij zijn volledig uitgesloten (zoals fossiele energie
en mijnbouw) of worden zoveel mogelijk gemeden (zie de
afbeelding voor de sectorverdeling). Daarnaast worden
engagement en stemmen ingezet om bedrijven verder te
verduurzamen en de duurzame beleggingsdoelstellingen te
realiseren.

Beleggingsfondsen

Om de impact van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemingen in de portefeuille van het ASN Duurzaam Aandelenfonds
op het klimaat vast te stellen, wordt gebruikt gemaakt van de
PCAF-methodiek, welke in lijn is met het Parijs-akkoord. Dat
betekent dat voor alle investeringen de totale CO2-uitstoot

11,80%

1 Zie voor meer informatie: https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/duurzame-keuzes.html
2 De 1,5 graden economie verwijst naar het akkoord van Parijs, waarin de opwarming van de aarde met maximaal 2 graden in een juridisch instrument werd vastgelegd.
Als streefwaarde wordt echter een opwarming van maximaal 1,5 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk gehanteerd.
5 De
https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/fondsen.html
3
duurzaamheidscriteria zijn te vinden op: https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/duurzame-keuzes.html
6 De
https://beleggingsfondsen.asnbank.nl/fondsen.html
4
criteria om significant nadelige effecten van beleggingen te voorkomen staan in de Handleiding van ABB (zie link onder voetnoot 3).

