MANIFEST

Conviction &
Responsibility
Ons manifest voor een
v e ra nt wo o r d e f i n a n ci ë l e se ct o r

Ac tie f de elnemen
Om iets moois achter te laten voor de komende
generaties, moet iedereen een extra steentje
bijdragen. Meer dan ooit moeten we een collectief
antwoord bieden zodat onze maatschappij een
duurzame toekomst krijgt. En we weten hoe
dat moet. We hebben de tools, de expertise,
de creativiteit en de betrokkenheid in huis om
duurzame groei te realiseren.

Grenzen verle g gen
We kunnen met recht en rede stellen dat Sociaal
Verantwoord Beleggen toegevoegde waarde
creëert. We stellen dat de financiële sector opnieuw
betekenis krijgt wanneer beleggingen duurzaam
zijn. We vinden dat we binnen onze sector de rol van
SRI-ambassadeurs moeten opnemen.

Doe n in plaat s van ze g gen
We zijn al meer dan twintig jaar voortrekkers op
het vlak van SRI. We hebben het meest uitgebreide
gamma SRI-fondsen van West-Europa. Bijna één
derde van ons beheerde vermogen is belegd in
duurzame strategieën. Onze sterke en onafhankelijke
research zorgt voor een relevante en innovatieve
SRI-benadering. Ons stembeleid wil ervoor zorgen
dat ondernemingen zich fatsoenlijk gedragen.
Elk jaar storten we een deel van de inkomsten van
het bedrijf terug terug aan impactprojecten rond
onderwijs en sociale inclusie. Zo hebben wij de Candriam Academy gelanceerd om de financiële sector
bewust te maken- van SRI. Onze interne cultuur en
ons CSR-beleid zijn uniek. Eerlijkheid staat centraal in
alles wat we doen.

Kiezen voor duurzame beleggingen betekent...
Ervoor zorgen dat uw beleggingen aansluiten bij uw
waarden. Kansen vinden en de risico’s beter inschatten
dankzij de integratie van extra-financiële criteria. De
voorkeur geven aan een duurzaam rendement dat een
‘holistische’ kijk biedt op een onderneming.
Beleggen in thema’s met een sterke ESG-impact.
Voldoen aan de nieuwe eisen van de toezichthouder.
De handen in elkaar slaan voor een duurzame
toekomst.
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Alle duurzame en verantwoorde
beleggingsfondsen van Candriam voldoen
aan de Europese Transparantiecode voor
Fondsen van Eurosif

