VERKORT JAARVERSLAG
VERANTWOORD BELEGGEN 2021
BPFL

wil met zijn middelen bijdragen aan een duurzame samenleving:

Totaal
belegd
vermogen

Deelnemers hechten groot belang aan maatschappelijk verantwoord
beleggen (enquête 2021)
• Streven naar het vermijden van negatieve maatschappelijke impact
• Beleggingen klimaatneutraal per 2050, BPFL committeert zich aan een
ambitieus CO2-reductiepad
• Specifieke aandacht voor de thema’s Klimaat en Arbeid

Resultaten
CO2-uitstoot van
de beleggingen
We hebben mooie stappen kunnen
zetten die in 2022 worden voort
gezet. De CO2-uitstoot van de
beleggingen is aanzienlijk gereduceerd. Dit brengt ons reeds op het
ambitieuze pad om de klimaatdoelstellingen van Parijs te realiseren.
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Doelstellingen van het
klimaatakkoord van Parijs
Beleggingen BPFL

BPFL geeft specifieke aandacht aan de thema’s Klimaat en Arbeid door een betrokken
aandeelhouder te zijn en meer te beleggen in bedrijven die positief bijdragen.

Aandacht in de beleggingen

De aandelenportefeuille ontwikkelde landen van ruim
€ 1,6 miljard is opnieuw ingericht met een “best-in-class”
aanpak. Deze richt zich op bedrijven met de beste
duurzaamheid-scores. Bovendien beleggen wij meer
in bedrijven die positief bijdragen aan de duurzame
ontwikkelingsdoelen 7, 8, 12 en 13 van de Verenigde
Naties.

Betrokken aandeelhouder
door bedrijven
aan te spreken

door te
stemmen

We zetten het vermogen van het
fonds in om arbeidsomstandig
heden te verbeteren en om de
bedrijven die verantwoordelijk
zijn voor 80% van de wereld
wijde CO2-uitstoot, te bewegen
klimaatneutraal te werken.

Door te stemmen op
aandeelhouders
vergaderingen wil
BPFL bijdragen aan
goed ondernemings
bestuur, betere milieu-,
klimaat- en arbeids
omstandigheden en
het respecteren van
mensenrechten.

BPFL belegt voor ruim € 280 miljoen in groene obligaties
die milieuprojecten financieren en obligaties die bijdragen aan maatschappelijke projecten.

Vooruitblik

2022 staat ook in het teken van verdere verduurzaming van het beleggingsbeleid. Voor de categorieën
aandelen opkomende landen en genoteerde bedrijfsobligaties is dit jaar “best-in-class” beleid bepaald.
De implementatie volgt komend jaar. Andere categorieën zullen volgen. BPFL formuleert daarnaast een landenbeleid. Dit beleid sluit
landen uit op basis van de beoordeling van milieu- en sociale factoren. Daarnaast voert BPFL een actieve dialoog met vermogens
beheerders. Dit resulteert in aanscherping van duurzaamheid in het beleggingsbeleid, ook voor niet-genoteerde beleggingscategorieën.

Meer weten over hoe duurzaam BPFL belegt? Kijk dan op de website van BPFL
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