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Emergents

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 Emergents hanteert een bredere benadering van ESG-
integratie op basis van zijn filosofie, beleggingsproces en de overtuigingen van de fondsbeheerder.
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Een langetermijnverbintenis 

Maatschappelijk verantwoord beleggen is geen nieuw verschijnsel bij Carmignac. Vanuit 
onze onafhankelijke benadering en ons streven naar transparantie hanteren we sinds jaar en 
dag strenge verantwoord beleggen normen, omdat we beseffen dat we als toonaangevende 
speler in de Europese beleggingssector een plicht en een taak hebben ten opzichte van 
onze beleggers. Door in 2012 de Principles for Responsible Investment (UNPRI) van de 
Verenigde Naties te ondertekenen, hebben we de toepassing van de ESG-criteria binnen ons 
beleggingsproces inzichtelijker gemaakt.

Langetermijnaanpak voor duurzame beleggingen

Bedrijven worden geselecteerd op basis van hun langetermijnpotentieel, de kwaliteit van
hun beheer, de gezondheid van hun balans en hun bedrijfsmodel. Door de focus van het
fonds op nauwelijks aangeboorde sectoren wordt belegd in duurzame groeithema’s zoals
de financiering van duurzame technologieën en het verbeteren van de levensstandaard
in de opkomende landen.

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.

(1) De volledige uitsluitingslijst van het fonds is te vinden op onze website in de sectie “uitsluitingsbeleid” op de “beleid en rapporteringspagina” en op 
de website van het fonds (onder “SRI Richtlijnen” in de rubriek Documenten en verslagen) en is op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij. 
De uitsluitingslijsten worden driemaandelijks bijgewerkt.
Ga naar www.lelabelisr.fr/en voor meer informatie over het SRI-label.
Ga naar www.towardssustainability.be voor meer informatie over het Towards Sustainability-label.
PROMOTIONEEL MATERIAL



Carmignac Gestion, 24 place Vendôme - 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.

(1) De volledige uitsluitingslijst van het fonds is te vinden op onze website in de sectie “uitsluitingsbeleid” op de “beleid en rapporteringspagina” en op de website van het fonds (onder “SRI Richtlijnen” in de rubriek 
Documenten en verslagen) en is op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij. De uitsluitingslijsten worden driemaandelijks bijgewerkt. (2) Wij streven intern naar een participatiegraad van 100% of meer, 
exclusief warrants/P-Notes en preferente aandelen. Om deze doelstelling te verwezenlijken werken wij nauw samen met ISS (Institutional Shareholder Services), een toonaangevend bedrijf in het analyseren en 
uitvoeren van corporate governance en proxy voting (stemmen bij volmacht). ISS helpt ons tevens bij het in kaart brengen en vastleggen van ESG-kwesties tijdens de stemmingen.

Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij. Het is geen beleggingsadvies. De informatie in dit 
document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Carmignac Emergents is een beleggingsfonds in contractuele vorm (FCP) conform de ICBE-richtlijn onder Frans recht. 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. De risico’s en kosten staan beschreven in het EBI-document (essentiële beleggersinformatie). Het 
prospectus, het EBI-document en de jaarverslagen van het fonds zijn te vinden op de website www.carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over het EBI-document 
te beschikken voordat hij op het fonds inschrijft.

Onze benadering van maatschappelijk verantwoord beleggen

Bepalen van het beleggingsuniversum 

Alle bedrijven die in aanmerking komen voor ons beleggingsuniversum, voldoen aan onze regio-, 
sector- en structuurcriteria, maar ook aan onze ESG-vereisten en ons uitsluitingsbeleid. Het fonds 
geeft namelijk de voorkeur aan bedrijven die uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappij 
het hoofd bieden en een geringe ecologische voetafdruk hebben. 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.

Effectenselectie en portefeuillesamenstelling

Bij de effectenselectie wordt een verantwoordelijke en duurzame aanpak gehanteerd. Onze teams 
voeren specifieke beoordelingen en analyses uit, waarbij ze zich tevens baseren op grondige 
analyses door externe specialisten, zoals onafhankelijke ESG-verslagen en -scores over de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en specifieke ESG-analyses. Deze analyses 
worden aangevuld door bedrijfsbezoeken en ontmoetingen met de bedrijfsleiding om een goed 
beeld te krijgen van hun strategie en hun inzet voor duurzaamheid op lange termijn, om ESG-
risico’s in kaart te brengen en potentiële controverses te onderkennen.

Monitoring 

Ook nadat een beleggingsbeslissing is genomen, blijft MVB van belang. De kerncijfers van de 
bedrijven waarin we beleggen worden regelmatig tegen het licht gehouden, met name als het gaat 
om de aard van de ESG-risico’s. Dankzij een actief stembeleid zijn de fondsmanagers betrokken 
bij alle aandeelhoudersstemmingen(2), wat getuigt van ons engagement om ondernemingen aan 
te spreken op ESG-kwesties, zodat ze hun beste praktijken ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord beleggen toepassen.

Het fonds belegt in aandelen uit opkomende landen en richt zich daarbij vooral op bedrijven met potentieel voor langetermijngroei 
en een aantrekkelijke cashflow, in sectoren met een lage penetratiegraad en in landen met gezonde macro-economische kerncijfers. 


