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SAMENWERKING 
 

Wij streven ernaar onze rol als verantwoordelijke vermogensbeheerder steeds verder te versterken en 

de belangen van onze beleggers optimaal te behartigen door actieve betrokkenheid bij organisaties die 

dezelfde waarden koesteren als wij. Samenwerking met andere vermogensbeheerders in mondiaal 

erkende organisaties, maar ook ons actieve lidmaatschap van de Responsible Investment Committees 

binnen de grootste Europese federaties van fondsbeheerders zijn van groot belang om bij te dragen aan 

het tegengaan van klimaatverandering en sociale vooruitgang, continu overleg te voeren met de 

regelgevende instanties en beste praktijken in de vermogensbeheersector te ontwikkelen. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de initiatieven die Carmignac onderschrijft en ondersteunt, en de 

brancheorganisaties waarbinnen wij deelnemen aan werkgroepen. 

 

 

Intentieverklaringen 

 

Principles for Responsible Investment 

Ondertekend in: 2012 

 

De Principles for Responsible Investment bieden beleggers 

een wereldwijd kader om bij hun beleggingsbeslissingen 

rekening te houden met factoren op het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). 

De in 2006 aan de New York Stock Exchange geïntroduceerde en door de Verenigde Naties (VN) 

ondersteunde beginselen hebben tot doel verantwoorde beleggingspraktijken voor alle stakeholders in 

de hele financiële sector te bevorderen. Om het financiële systeem duurzamer te maken, zijn de volgende 

zes beginselen geformuleerd: 

 

1. Wij houden rekening met ESG-factoren in onze beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen. 

2. Wij zijn actieve beleggers en nemen ESG-kwesties op in ons aandeelhoudersbeleid en onze 

praktijken. 

3. We verlangen van de bedrijven waarin we beleggen dat zij passende informatie over ESG-

kwesties publiceren. 

4. Wij zetten ons in voor de algemene toepassing van de ESG-richtlijnen door de 

beleggingsindustrie. 

5. Wij werken samen om de efficiëntie waarmee wij deze beginselen ten uitvoer leggen te 

verbeteren. 

6. Wij rapporteren over onze activiteiten en de vooruitgang bij het uitvoeren van deze beginselen. 

 

UNPRI is vol lof over het MVB-beleid van Carmignac: 

• UNPRI-beoordelingsresultaten 2020: Carmignac heeft een A+ rating ontvangen voor de 

modules “Strategie & Governance” en “Beursgenoteerde Aandelen – Incorporatie” en een A-
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rating voor de categorieën “Beurgesnoteerde Aandelen – actief Aandeelhouderschap”, 

“Obligaties – Overheidsobligaties (SSA)”, “Obligaties – Bancaire Bedrijfsobligaties” en 

“Obligaties – Non-bancaire Bedrijfsobligaties”. 

• UNPRI-transparantierapport 2020: Ga naar het rapport (in Engels) 

 

Ga voor meer informatie naar: www.unpri.org 

 

 

Climate Action 100+ 

Ondertekend in: November 2019 

 
Climate Action 100+, geïntroduceerd tijdens de One Planet Summit 

van 2017 en ondersteund door meer dan 450 investeerders, is een 

initiatief om de bedrijven die de meeste broeikasgassen uitstoten, aan te moedigen tot het nemen van 

maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en de afspraken uit het akkoord van Parijs na te leven. 

Hiertoe behoren een betere governance op het gebied van klimaatverandering, robuuste 

klimaatgerelateerde financiële verslaglegging en verlaging van de CO2-uitstoot. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.climateaction100.org 

 

 

Task force on Climate-related Financial Disclosures 

Ondertekend in: Januari 2020 

 
De Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) werd in 

2015 door de Financial Stability Board (FSB) in het leven geroepen om 

een raamwerk te ontwikkelen voor de rapportage van klimaatgerelateerde financiële risico’s, dat 

bedrijven, banken en beleggers kunnen gebruiken voor het verstrekken van informatie aan hun 

stakeholders. Het werk van de TCFD verbetert de transparantie en standaardisering in de sector en 

bevordert daarmee de stabiliteit van het financiële systeem, door het onderzoek naar klimaatrisico’s te 

ondersteunen, bedrijven aan te sporen hun beleid af te stemmen op de behoeften van beleggers en de 

overgang naar een stabielere en duurzamere economie te financieren. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.fsb-tcfd.org 

 

 

ShareAction 

Ondertekend in: Januari 2020 

 
ShareAction is een non-profitorganisatie die verantwoord beleggen 

stimuleert door het gedrag en de invloed van bedrijven op ESG-gebied te verbeteren en spaarders en 

https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2020/6DA2AFB2-DEEA-48EF-B052-774B45BC38E2/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&a=1
http://www.unpri.org/
http://www.climateaction100.org/
http://www.fsb-tcfd.org/
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beleggers een stem te geven. Dit wordt vooral gedaan door middel van campagnes en samenwerking 

met maatschappelijke organisaties, die beleggers benaderen om hun werkwijze te veranderen. De 

organisatie erkent het vermogen van mensen en organisaties in het financiële systeem om 

bedrijfspraktijken die schadelijk zijn voor mens of milieu, te veranderen. Om dit doel te bereiken, voert 

ShareAction een dialoog met beleggers, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, individuen, non-

profitorganisaties en beleidsmakers. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.shareaction.org 

 

 

Tobacco Free Portfolios 

Ondertekend in: December 2019 

 
Tobacco Free Portfolios is een non-profitorganisatie waarin de 

grootste financiële organisaties wereldwijd samenwerken om een 

platform voor tabaksvrij beleggen op te zetten. De organisatie werd opgericht door dr. Bronwyn King, die 

haar carrière begon op een longkankerafdeling in Melbourne, om de blootstelling van mensen aan tabak 

te verminderen door een dialoog tot stand te brengen tussen de zorgsector en de financiële sector en 

daarmee beleggingen in tabaksfabrikanten te ontmoedigen. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.tobaccofreeportfolios.org 

 

 

Brancheorganisaties 

 

European Fund and Asset Management Association 

 
De in 1974 opgerichte EFAMA behartigt de belangen van 28 aangesloten 

verenigingen, 59 bedrijven en 22 geassocieerde leden uit de Europese 

vermogensbeheersector. De EFAMA organiseert jaarlijks bijeenkomsten, 

fora en conferenties over MVB en ESG-praktijken. De organisatie heeft diverse documenten 

gepubliceerd, waaronder het EFAMA Report on Responsible Investment, dat de recente ontwikkelingen 

op dit gebied in Europa beschrijft, en de EFAMA Guidance on RI Information in the KIID & Post-Investment 

Disclosure, die tot doel heeft de informatieverschaffing aan beleggers transparanter te maken. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.efama.org 

 

 

 

http://www.shareaction.org/
http://www.tobaccofreeportfolios.org/
http://www.efama.org/
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Association Française de la Gestion Financière 

 
De Association Française de la Gestion Financière (AFG), de grootste vereniging van 

vermogensbeheerders op het Europese vasteland, behartigt de belangen van 

portefeuillebeheerders in Frankrijk sinds 1961. De leden zijn 

beleggingsondernemingen, zowel kleinere “boutiques” als dochterbedrijven van Franse en buitenlandse 

banken en verzekeringsconcerns. De AFG heeft een speciaal permanent comité inzake MVB- en ESG-

projecten, dat zich onder meer bezig houdt met de integratie van goede praktijken via seminars en het 

opstellen van informatiedocumenten voor beleggers en stakeholders. Ook neemt de AFG deel aan de 

Responsible Investment Consultation met de Franse autoriteiten over de toepassing van de ‘Grenelle II’ 

en de Energietransitiewet, en over de labels die door de overheid worden ondersteund. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.afg.asso.fr 

 

 

Association of the Luxembourg Fund Industry 

 
De in 1988 opgerichte Association of the Luxembourg Fund 

Industry (ALFI) bevordert de ontwikkeling van de 

vermogensbeheer- en beleggingsindustrie in Luxemburg, het land 

in Europa waar de meeste fondsen gevestigd zijn en dat 

wereldleider op het gebied van grensoverschrijdende fondsdistributie is – en fungeert als het officiële 

vertegenwoordigende orgaan van de branche. De ALFI is actief betrokken bij initiatieven op het gebied 

van sociaal ondernemerschap door samen met lokale NGO’s deel te nemen aan filantropische 

activiteiten, en de bescherming en voorlichting van beleggers op alle niveaus te bevorderen. Daarnaast 

heeft de ALFI tot doel nieuwe zakelijke kansen te creëren en de innovatie binnen de branche te 

stimuleren in het kader van goede praktijken en deugdelijk ondernemingsbestuur. Deze activiteiten 

hebben tot doel te waarborgen dat de fondsen “best-in-class” blijven voor beleggers en dat Luxemburg 

de voorkeurspartner voor de vermogensbeheersector is. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.alfi.lu 

 

 

 

The Investment Association 

 
De Investment Association (IA) is al meer dan 50 jaar actief om een 

beter beleggingsklimaat te creëren voor Britse 

vermogensbeheerders, zodat hun klanten hun financiële 

doelstellingen kunnen bereiken en bedrijven het kapitaal kunnen verkrijgen dat ze nodig hebben om te 

groeien. De IA draagt bij aan economische groei door middel van educatie en training, en door strategieën 

http://www.afg.asso.fr/
http://www.alfi.lu/
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te ontwikkelen om met behulp van nieuwe technologie, datatechnieken en marktinstrumenten een 

efficiënte kapitaaltoewijzing te waarborgen. In 2019 introduceerde de IA zijn Responsible Investment 

Framework, waarin gestandaardiseerde categorieën en definities voor de verschillende componenten 

van verantwoord beleggen zijn geformuleerd om duidelijkheid en consistentie tot stand te brengen in de 

manier waarin de sector haar fondsen beschrijft voor klanten. In de toekomst gaat de IA zich samen met 

beleidsmakers, toezichthouders, klanten en alle relevante marktpartijen verdiepen in bijdrage die 

vermogensbeheer kan leveren aan de totstandkoming van een duurzame wereld. 

 

Ga voor meer informatie naar: www.theia.org 

 

 

 

Bron: Carmignac en de bovengenoemde websites, augustus 2020. Auteursrechten: de in deze presentatie 

opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.  

 

Belangrijke wettelijke informatie: Dit document is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse 

toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse 

dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission 

de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 

erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is 

een aan het merk Carmignac verbonden slogan. Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in 

of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. 

De in dit document opgenomen informatie en meningen houden geen rekening met de specifieke individuele 

omstandigheden van de belegger en mogen in geen geval worden beschouwd als juridisch, fiscaal of 

beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan ook zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd. Dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande 

toestemming. 

 

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tel: (+33) 01 42 86 53 35 - Door de AMF 

goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer. Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 15 000 000 € 

- Parijs Handelsregister B 349 501 676 

 

CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel: (+352) 46 70 60 1 

Filiaal van Carmignac Gestion  - Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. 

Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 23 000 000 € - Luxemburg Handelsregister B 67 549 

 

http://www.theia.org/

