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Emerging Patrimoine

Carmignac is een beleggingsmaatschappij die haar verantwoordelijkheden tegenover de samenleving 
begrijpt. Alle Carmignac-fondsen zijn niet alleen sterk toegewijd aan het erkennen en meten van hun eigen 
impact op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), maar integreren ook ESG-criteria in hun 
beleggingsbenadering. Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine hanteert een bredere benadering van ESG-
integratie op basis van zijn filosofie, beleggingsproces en de overtuigingen van de fondsbeheerder.

Een lange verantwoord beleggen traditie

Verantwoord beleggen is niet nieuw bij Carmignac. Als toonaangevende beheerder 
van beleggingsfondsen zijn wij ons bewust van onze plicht tegenover onze 
beleggers om maatschappelijk te ondernemen en van onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Dankzij onze onafhankelijkheid en onze transparante 
werkwijze hebben we steeds strenge verantwoord beleggen normen kunnen 
hanteren. Ons besluit om in 2012 ondertekenaar te worden van de principes van 
verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) heeft de transparantie 
verhoogd van de toepassing van de ESG-criteria in onze beleggingsprocessen.

Duurzaamheid is inherent aan het beleggingsproces

ESG-overwegingen worden bij elke stap in het beleggingsproces meegewogen. 
Er wordt systematisch een negatieve screening toegepast om landen of bedrijven 
die vermeld staan op officiële en interne uitsluiting- of sanctielijsten, uit te sluiten. 
Op basis van intern en extern onderzoek, beoordelen we bedrijven op zowel 
financiële als niet-financiële criteria en blijven we de beleggingen nauwlettend 
volgen.

Weloverwogen besluitvorming

Fondsbeheerders hebben blijk gegeven van persoonlijke verantwoordelijkheid 
en overtuiging ten aanzien van ESG-kwesties. Samen hebben ze het proces 
voor negatieve screening van Carmignac verder uitgebreid met de invoering van 
beperkingen voor een breder scala van controversiële sectoren blootleggen(1) en door 
hun eigen maatschappelijk verantwoord beleggen analyse toe te passen. Daarnaast 
engageren zij zich ten volle als actieve aandeelhouder om de ESG-gerelateerde 
risico’s van de bedrijven waarin het fonds belegt, te beperken.
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(1) De volledige lijst met uitsluitingen van het Fonds is beschikbaar op onze website (in de sectie “uitsluitingsbeleid”, op de “beleid en 
rapporteringspagina”) en op onze website de pagina van het Fonds (in de sectie “SRI-richtlijnen“, Documenten en Rapporten) of op verzoek bij de 
Beheermaatschappij. Uitsluitingslijsten worden elk kwartaal bijgewerkt.
Ga naar www.lelabelisr.fr/en voor meer informatie over het SRI-label.



Landenselectie vindt eerste plaats op basis van een fundamentele macro-economische benadering. Er wordt een negatieve 
screeningfilter toegepast om landen te identificeren die voorkomen op beperkings- en/of sanctielijsten van de Europese Unie, de 
Verenigde Naties of andere organisaties(1).

Ons beleggingspad naar duurzaamheid

De fondsbeheerders zoeken beleggingskansen in 
ondergewaardeerde aandelensectoren, waarbij 
ze uiteraard de voorkeur geven aan duurzame 
groeithema’s zoals de toekomst financieren, schone 
energietechnologieën en verbetering van de 
levensstandaard.

Voor aandelenselectie word teen negatief 
onderzoeksproces toegepast. Dit voorkomt 
investeringen in bedrijven waarvan is vastgesteld dat 
ze actief zijn in controversiële sectoren zoals tabak, 
thermische steenkoolwinning, controversiële wapens 
en onconventionele energie. Er is een specifiek 
uitsluitingsbeleid voor conventionele energie- en 
elektriciteitsopwekking(1). Bedrijven worden vervolgens 
beoordeeld op basis van zowel financiële als extra-
financiële criteria.

De fondsbeheerders beleggen in overheidsobligaties 
van opkomende landen waarvan de regeringen zich 
inzetten voor het verhogen van de normen voor 
deugdelijk bestuur. De overheidsobligaties en het 
risico van wanbetaling worden daarnaast ook aan 
milieu- en maatschappelijke criteria getoetst.

De emittenten van bedrijfsobligaties worden 
geselecteerd met inachtneming van het 
uitsluitingsbeleid van Carmignac blootleggen(1). 
ESG-risico’s worden beoordeeld en vastgelegd, 
evenals afspraken over mogelijke toekomstige 
meningsverschillen. 
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(1) De volledige lijst met uitsluitingen van het Fonds is beschikbaar op onze website in de sectie “uitsluitingsbeleid” op de “beleid en rapporteringspagina” en op de pagina van het Fonds (in de sectie 
“SRI-richtlijnen”, Documenten en Rapporten) of op verzoek bij de Beheermaatschappij. Uitsluitingslijsten worden elk kwartaal bijgewerkt.

Dit document is bestemd voor professionele cliënten en werd niet voor goedkeuring voorgelegd aan de FSMA. Niet bestemd voor particuliere beleggers die in België wonen. Carmignac 
Portfolio Emerging Patrimoine is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De toegang tot het fonds kan beperkt 
zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Dit fonds mag met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een ‘U.S. person’, zoals gedefinieerd in de 
Amerikaanse ‘Regulation S’ en/of de FATCA. Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar 
in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1, op de website www.carmignac.be of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële 
dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De essentiële beleggersinformatie moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, welke door de belegger 
vóór elke inschrijving gelezen moet worden. 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.
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