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CANDRIAM lanceert CO2-neutraal Climate Action-fonds  

 
Amsterdam 5 juni 2019 – Op Wereldmilieudag

1
 lanceert Candriam het nieuwe subfonds “Candriam SRI Equity 

Climate Action” om beleggers bewuster te maken van milieu- en klimaatproblemen. Het subfonds valt onder 
“Candriam SRI”, een ICBE-SICAV-fonds dat door Candriam Luxemburg wordt beheerd. Het nieuwe subfonds is 
een impactfonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die langetermijnoplossingen voor het klimaatprobleem leveren. 
Candriam SRI Equity Climate Action combineert duurzaamheid en thematisch beleggen, twee van CANDRIAM’s 
belangrijkste expertises. Het is het eerste CO2-neutrale fonds van CANDRIAM en een van de eerste actief 
beheerde CO2-neutrale fondsen wereldwijd. 
 
Met gemiddelde temperaturen die overal ter wereld stijgen en de toename van extreme weersomstandigheden is 
het wetenschappelijke bewijs voor de klimaatopwarming onomstotelijk

2
. De internationale gemeenschap ziet nu de 

noodzaak in om de opwarming onder de 2 °C te houden. Het behalen van die doelstelling vereist grote 
aanpassingen in onze economieën en een herverdeling van kapitaal om dat mogelijk te maken.   
 
Candriam SRI Equity Climate Action versterkt CANDRIAM’s expertise in thematisch beleggen samen met 
bestaande biotech-, robotics-, demografische en oncologische strategieën waarmee meer dan €3 miljard aan 
beheerd vermogen is gemoeid. Het fonds heeft als doelstelling om bottom-up de winnaars te selecteren op het vlak 
van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en opslag, hergebruik, afvalverwerking en waterzuivering.  
 
De nauwe samenwerking en de synergieën tussen de diverse teams (fundamentele analyse, ESG-analyse), 
samen met de steun van een adviesraad voor klimaatverandering, zorgen voor een geïntegreerde en nauwgezette 
analytische benadering, evenals een geconcentreerde portefeuille. Het Fonds biedt volledige transparantie via 
specifieke indicatoren die de impact op de klimaatverandering meten.   
 
CANDRIAM verschaft een CO2-neutrale strategie door de CO2-uitstoot van het fonds te compenseren via CO2-
certificaten

3
 die voortkomen uit groene projecten

4
. Op die manier kunnen beleggers de carbon footprint van hun 

beleggingen verkleinen. De projecttypes stemmen overeen met de normen van de Wereldbank en mikken op 
hernieuwbare energie (bv. wind, water, biomassa), energie-efficiëntie (bv. andere brandstof) en herbebossing.  
 
Vincent Hamelink, Chief Investment Officer: “Duurzaam beleggen staat al vele jaren centraal in onze 
activiteiten. We zijn er trots op dat we vandaag Candriam SRI Equity Climate Action kunnen lanceren. Het 
beheersen van risico’s rond klimaatverandering wordt de komende jaren cruciaal en dat is precies wat dit fonds wil 
doen. CANDRIAM is uitstekend gepositioneerd, gezien onze ervaring in ESG. We zetten ons in om actief bij te 
dragen aan een wereldwijde oplossing voor het klimaat.”     
 
Koen Popleu, Lead Portfolio Manager van het fonds: “De klimaatverandering is een ongeziene uitdaging, maar 
ook een beleggingskans voor de komende decennia. Beleggers kunnen bedrijven ondersteunen in hun antwoord 
op de milieu-uitdagingen door de toekomstige leiders in de strijd tegen klimaatverandering te identificeren. Onze 
gediversifieerde portefeuille, gericht op een kwalitatief hoge groei,  heeft als doel om een significante 
outperformance te leveren gedurende de gehele economische cyclus.” 
 

                                                      
1
 De Wereldmilieudag wordt elk jaar op 5 juni door de Verenigde Naties georganiseerd. De dag werd voor het eerst in 1974 georganiseerd en 

focust op milieuvraagstukken die gaan van vervuiling tot klimaatopwarming en van duurzame voedselproductie tot de bescherming van wilde 
dieren. 
2
Bron: Intergovernmental Panel on Climate Change 

3
 Toepassingsgebied 1 (rechtstreekse uitstoot die voortkomt uit bronnen die het bedrijf heeft of die door het bedrijf worden gecontroleerd) en 

toepassingsgebied 2 (onrechtstreekse uitstoot door het verbruik van aangekochte elektriciteit, warmte of stoom).  
4
 Uit de diverse organisaties hebben we South Pole gekozen om ons te helpen bij de koolstofcompensatie van het fonds. South Pole bestaat 

sinds 2006 en beschikt over veel ervaring in dat domein. Het heeft meer dan 700 projecten rechtstreeks in bezit en biedt daardoor een ruime 
waaier van kwaliteitsvolle compenserende projecten.

 



 

Elisa Vergine, Senior ESG Analyst: “Nu bedrijven efficiënter worden en alternatieve oplossingen vinden om de 
negatieve effecten van de klimaatverandering aan te pakken, identificeert onze nauwgezette analytische 
benadering die bedrijven die het beste gepositioneerd zijn om waarde op lange termijn te creëren. Door de 
voetafdruk van de portefeuille te compenseren, kunnen we beleggers een werkelijk CO2-neutrale oplossing 
bieden.”  
 
 
Candriam SRI Equity Climate Action is een subfonds van Candriam SRI, een SICAV (Société d’investissement à 
capital variable) gevestigd in Luxemburg, en wordt door Candriam Luxemburg beheerd. Candriam SRI Equity 
Climate Action is momenteel geregistreerd om te worden verdeeld in Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland, Spanje, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland. 
 
Om het risicoprofiel van het fonds correct in te schatten, dienen beleggers de officiële prospectus en de 
beschrijving van de onderliggende risico's zorgvuldig te beoordelen. De waarde van de belegging kan dalen door 
de blootstelling van het fonds aan de risico’s die samengaan met afgeleide financiële instrumenten, de 
groeilanden, de liquiditeit en de concentratie. Beleggers moeten de prospectus en de essentiële 
beleggersinformatie (of KIID, Key Investor Information Document) aandachtig lezen voor ze op het fonds 
intekenen. De prospectus, het KIID, het laatste jaarverslag, het halfjaarlijkse verslag en andere relevante informatie 
over het fonds zijn beschikbaar in het Engels of in de lokale taal van elk land waar het fonds mag worden verdeeld, 
op de website www.candriam.com. De NIW van het fonds wordt op de website van Candriam gepubliceerd.  
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About CANDRIAM  
 
CANDRIAM is a European multi-specialist asset manager and a recognized pioneer and leader in sustainable 
investing. CANDRIAM manages about EUR 115 billion of assets under management

2
 with a team of more than 500 

professionals. It operates management offices in Luxembourg, Brussels, Paris, and London, serving clients in more 
than 20 countries on 4 continents. CANDRIAM offers innovative and diversified investment solutions in bonds, 
equities, absolute performance strategies and asset allocation. 
 
CANDRIAM is a New York Life Company. New York Life Investments

3
 ranks among the world's largest asset 

managers
4
. 

 
For more information see: www.candriam.com  
 
For media enquiries, please contact: 

 
 
Bellier Financial: 

Wouter Leest 
Bellier Financial 
T + 31 (0) 611758189 
wouter.leest@bellierfinancial.com 

                                                      
2
 As of 31 December 2018. Assets under management (AUM) includes assets which do not fall within the U.S. Securities and Exchange 

Commission's definition of 'regulatory AUM' in Form ADV, Part 1A. 
3
 New York Life Investments is a service mark used by New York Life Investment Management Holdings LLC and its subsidiary New York Life  

Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC is a wholly-owned indirect subsidiary of New York Life Insurance 
Company 
4
 Source: New York Life Investments ranked 30th among the world’s largest money managers within Pensions & Investments, May 28, 2018. 

Rankings are based on total worldwide institutional assets under management for the year-end 2017. New York Life Investments assets include 
assets of affiliated investment advisors. 
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