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DUURZAAMHEID GERELATEERDE INFORMATIE VAN HET

ASN Biodiversiteitsfonds

Dit document bevat een overzicht van alle duurzaamheid gerelateerde informatie van het ASN Biodiversiteitsfonds.

A)

DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING

ASN Impact Investors1 streeft naar een duurzame en recht
vaardige samenleving2. Het ASN Biodiversiteitsfonds draagt
daaraan bij middels het realiseren van de volgende duurzame
beleggingsdoelstelling:
het beschermen, herstellen en verbeteren van de bio
diversiteit (uitgedrukt in hectare beschermd en hersteld
gebied op land en in zee).

•

B)

IMPACT ASN BIODIVERSITEITSFONDS:
METHODOLOGIE

Voor het ASN Biodiversiteitsfonds is een zeer zorgvuldig
beleggingsproces ontwikkeld dat is gericht op het selecteren
van investeringen waarvan wij verwachten dat ze een posi
tieve bijdrage leveren aan biodiversiteit en daarmee bijdragen
aan het realiseren van de duurzame beleggingsdoelstelling
van het fonds. Het Beleggingsuniversum van het fonds wordt
daarnaast afgebakend door de duurzaamheidscriteria3 van
ASN Impact Investors, alsmede door een reeks absolute en
relatieve criteria die specifiek betrekking hebben op duurzame
bosbouw, boslandbouw, duurzame zeeën en visserij en ecotoerisme. Deze criteria betreffen onder andere eisen aan de
kwaliteit van het businessmodel en management, de omvang
en de verwachte positieve bijdrage aan de biodiversiteit.
ASN Impact Investors selecteert eerst de beleggingen die
voldoen aan de selectiecriteria en duurzaamheidscriteria en
maakt dan een financiële beoordeling om te bepalen of de
investering geschikt is voor de portefeuille.
De voortgang op de KPI’s en de duurzame beleggings
doelstelling van het ASN Biodiversiteitsfonds wordt besproken
in de Klimaat en Impact Commissie van ASN Impact Investors,
die minimaal vier keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast
wordt de voortgang gerapporteerd in het jaarverslag van
ASN Biodiversiteitsfonds N.V. en het Impact Report van
ASN Impact Investors, gepubliceerd op de website. Informatie
over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheids
factoren wordt ook in het jaarverslag opgenomen.

C)

REFERENTIEBENCHMARK

die zou kunnen dienen als passende benchmark voor fondsen
die beleggen in biodiversiteit.
ASN Impact Investors maakt daarom gebruik van de PBAF
standaard om de voortgang ten opzichte van de Duurzame
beleggingsdoelstelling te kunnen meten. Het Partnership for
Biodiversity Accounting Financials (PBAF) is een samenwer
kingsverband van financiële instellingen die zich actief
inspannen voor een gezamenlijke standaard om de impact van
hun investeringen en leningen op biodiversiteit te meten en te
rapporteren. De financiële instellingen kunnen hiermee hun
biodiversiteit footprint berekenen en gericht sturen op herstel
en bescherming van biodiversiteit. Binnen PBAF wordt
onderzocht met welke investeringen een bank of investeerder
kan bijdragen aan het behoud en duurzaam gebruik van
biodiversiteit, en hoe de impact van deze investeringen te
meten of te berekenen zijn. De gezamenlijke ambitie van de
PBAF-deelnemers is dat financiële instellingen hun impact op
biodiversiteit gaan meten, hier transparant over communice
ren en doelen gaan stellen om hun voetafdruk te verbeteren.

D)

REALISEREN VAN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN

Informatie over hoe we de duurzame beleggingsdoelstelling
van het ASN Biodiversiteitsfonds realiseren, staat vermeld in
onderdeel B van dit document.

E)

CO2-REDUCTIE IN LIJN MET HET PARIJSAKKOORD

Het ASN Biodiversiteitsfonds heeft primair een biodiversiteits
doelstelling. De CO2-reductie dient wel in lijn te zijn met de
doelstellingen van het Parijs-akkoord en vormt een van de
KPI’s van het fonds.

F)

EU TAXONOMIE

De duurzame beleggingsdoelstelling van het ASN Biodiversi
teitsfonds is een biodiversiteitsdoelstelling. Op dit moment
zijn deze doelstellingen nog niet vastgelegd in de Europese
Taxonomie.

Het ASN Biodiversiteitsfonds maakt geen gebruik van een
referentiebenchmark om de voortgang op de duurzame
beleggingsdoelstelling te monitoren. Er ontbreekt een index

1 ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V., van de ASN Beleggingsfondsen
UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
2 Zie voor meer informatie: www.asnimpactinvestors.com bij ‘Duurzame keuzes’
3 Zie voor meer informatie: www.asnimpactinvestors.com bij ‘Duurzame keuzes’

