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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 Family Governed hanteert een 
bredere benadering van ESG-integratie op basis van zijn filosofie, beleggingsproces en de overtuigingen van de fondsbeheerder.

OP VERANTWOORDE 
WIJZE BELEGGEN IN 

FAMILIEBEDRIJVEN

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.

Een thematisch ESG-fonds met een focus op governance 

Voor het beleggingsproces van het fonds Carmignac Portfolio Family Governed, dat in 
familiebedrijven belegt, is behoorlijk bestuur een cruciale factor. Daarom voeren wij specifieke 
analyses uit om de kwaliteit van het bestuur van de bedrijven te beoordelen op basis van 
interne en externe onderzoeken en beoordelingen.

‘Verantwoorde’ besluitvorming

De beheerders van het fonds hebben bijzondere aandacht voor en persoonlijke overtuigingen 
ten aanzien van ESG-kwesties. Voor dit fonds hebben zij de uitsluitingslijst van Carmignac 
uitgebreid tot een breder scala aan controversiële sectoren(1) en volgen zij hun eigen 
overtuigingen op het gebied van verantwoord beleggen. Hun engagement als actieve 
aandeelhouders is verder een prioriteit geworden om een dialoog aan te gaan en 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.
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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) Opgemerkt moet worden dat, hoewel MSCI Governance-scores worden 
gebruikt als filter, het soms kan voorkomen dat wij na een zorgvuldige interne beoordeling tot de conclusie komen dat de corporate governance-praktijken van een bedrijf beter zijn dat wat de MSCI Governance-score 
suggereert, waardoor het betreffende bedrijf toch aan het beleggingsuniversum kan worden toegevoegd. (3) Voor 2020 streven wij intern naar een participatiegraad van 80% 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 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 
Family Governed 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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Ten eerste reduceren we het beleggingsuniversum door alleen bedrijven te selecteren die voor meer dan 
10% in het bezit zijn van een familie of de oprichter en over voldoende liquiditeiten beschikken, en door 
alle bedrijven uit te sluiten die actief zijn in controversiële sectoren zoals de productie van tabak, 
controversiële wapens, onconventionele energiebronnen en de winning van stoomkolen. Er is een specifiek 
uitsluitingsbeleid voor conventionele energiebronnen en de productie van elektriciteit(1).

De resterende bedrijven worden vervolgens gefilterd, enerzijds op basis van financiële criteria ten aanzien van 
hun winstgevendheid, de stabiliteit van hun marge en hun herinvesteringsratio, om te bepalen welke 
bedrijven over een sterk groeipotentieel op lange termijn beschikken, en anderzijds op grond van hun MSCI ESG 
Governance-score, zodat kan worden vastgesteld welke bedrijven zich binnen hun categorie onderscheiden op 
het gebied van behoorlijk bestuur(2). 

Nadat we deze verschillende filters hebben toegepast, beoordelen we aan de hand van een grondige 
interne analyse de kwaliteit van het bestuur van de bedrijven (onafhankelijkheid van de raad van bestuur, 
samenstelling van het beheercomité, bekwaamheid en ervaring, behandeling van minderheidsaandeelhouders, 
vergoedingenbeleid, enz.) en hun gedrag, met name ten aanzien van hun financiële verslaggeving, fiscaal beleid 
en bedrijfscultuur. Hoewel bij de analyse rekening wordt gehouden met milieu- en maatschappelijke 
criteria, hebben deze geen invloed op de selectie. 

Voordat een bedrijf in de portefeuille wordt opgenomen, wordt het onderworpen aan een laatste analyse om 
zijn financiële situatie en zijn groeipotentieel op lange termijn te beoordelen (aan de hand van verslagen 
en onderzoeken, ontmoetingen met het management enz.). 

Als de portefeuille eenmaal is samengesteld, worden de daarin opgenomen bedrijven nauwlettend gevolgd 
om te bepalen of de betreffende beleggingsargumenten nog steeds van kracht zijn en om de risico’s in het 
oog te houden. Bovendien hanteren de beheerders een actief stembeleid(3) dat streeft naar deelname aan 
minstens 80% van de stemmingen, wat getuigt van ons engagement om openlijk een dialoog aan te gaan 
met bedrijven met het doel de manier waarop ze milieu-, maatschappelijke en vooral governance-
aspecten benaderen en in praktijk brengen, te verbeteren.

Onze benadering van verantwoord beleggen


