
 
 
 
ASN Aandelenfonds belegt klimaatvriendelijk  
 
Den Haag, 1 juli 2010 - ASN Beleggingsfondsen N.V. wijzigt met ingang van 1 juli 2010 het 
beleggingsbeleid van het ASN Aandelenfonds. Vanaf d ie datum selecteert de beheerder de 
ondernemingen waarin het fonds belegt niet alleen o p hun financiële en economische 
soliditeit, maar ook op de hoeveelheid kooldioxide (CO2) die zij uitstoten. 
 
Wie belegt in een onderneming, investeert ook in de CO2-uitstoot die de bedrijfsactiviteiten 
veroorzaken. Daarom wil ASN de CO2-uitstoot van haar beleggingsfondsen zoveel mogelijk 
reduceren. Zij heeft besloten de CO2-uitstoot van het ASN Aandelenfonds actief te gaan sturen.  
 
Nieuw: CO 2-norm per bedrijf 
Per 1 juli 2010 maximeert de beheerder de uitstoot per bedrijf. Bedrijven die minder CO2 uitstoten, 
krijgen een groter belang in de portefeuille, ten koste van bedrijven die relatief veel CO2 uitstoten. 
Ondernemingen met een extreem hoge CO2-uitstoot komen niet in aanmerking voor het belegging-
suniversum. Wel kunnen zich in het universum bedrijven bevinden die relatief veel CO2 uitstoten, maar 
die wel bijdragen aan oplossingen voor een duurzame economie, zoals afvalverwerkende bedrijven.  
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de selectie op CO2-uitstoot geen negatieve gevolgen heeft voor het 
rendement. Het risico van het fonds neemt zelfs iets af doordat de portefeuille evenwichtiger wordt 
gespreid. Het ASN Aandelenfonds stelt als eerste fonds in Nederland beleggers in staat hun 
verantwoordelijkheid voor het klimaat te nemen. Tegelijkertijd beloont het CO2-efficiënte bedrijven 
door er meer in te beleggen.  
 

 
 
Kyoto- én EU-doelstelling gehaald 
Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Trucost berekent sinds 2007 de CO2-impact van de het ASN 
Aandelenfonds, ASN Milieu & Waterfonds en ASN Small & Midcap Fonds. In die periode is de CO2-
uitstoot al aanzienlijk gereduceerd (zie grafiek).  
 



 
 
 
De cijfers per april 2010 laten een verdere daling zien:  
� ASN Aandelenfonds: 187 ton CO2-uitstoot per miljoen euro omzet (2009: 213) (exclusief de uitstoot 

van twee nieuw toegelaten bedrijven)  
� ASN Milieu & Waterfonds: 306 (2009: 338)  
� ASN Small & Midcap Fonds: 312 (2009: 343)  
 
Alle drie de fondsen voldoen daarmee aan de Kyoto-doelstelling van maximaal 373 ton CO2-uitstoot 
per miljoen euro omzet in 2012, en aan de EU-doelstelling van 315 ton in 2020. Wel speelt bij de 
berekening van de omzet de waardedaling van de euro een rol. Deze kan positief of negatief 
uitpakken, afhankelijk van waar een bedrijf gevestigd is.  
 
De ASN streeft ernaar dit goede resultaat te consolideren en verder te verbeteren. 
 
 
 


