
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Brussel, 4 oktober 2019 

 

 

Laten we de krachten bundelen om de klimaatopwarming te bestrijden 

 

Belfius en Candriam lanceren Belfius Equities CLIMATE,  

een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities  

beheerd door Belfius Investment Partners NV 

 

Een thematisch duurzaam fonds1 dat                                                                                

gespecialiseerd is in de strijd tegen de klimaatverandering 

 

‘We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation 

who can do something about it.’ (Barack Obama, 23 sept. 2014) 

 

Het recente rapport van het IPCC
2
 kan niet duidelijker zijn. Net als de oproep van duizenden 

burgers over de hele wereld: er is geen planeet B, we moeten nu in actie komen willen we de 

opwarming van het klimaat onder de grens van 2°C houden en onze kinderen en de komende 

generaties een leefbare wereld garanderen! Elk op zijn niveau. Door onze dagelijkse 

gewoonten en consumptiepatronen. Maar op wereldschaal door grondige  veranderingen in de 

economie en de samenleving, en door kapitaal in te zetten voor een ecologische transitie. Om 

hun klanten de mogelijkheid te bieden die onontbeerlijke transitie mee te verwezenlijken en 

dankzij hun beleggingen bedrijven te ondersteunen die rechtstreeks betrokken zijn bij de strijd 

tegen de klimaatopwarming, brengt Belfius Bank als distributeur, in samenwerking met Belfius 

Investment Partners, beheerder van het compartiment, en Candriam, Investment Manager, 

Belfius Equities CLIMATE op de Belgische markt, een nieuw compartiment van de bevek 

Belfius Equities.  

 

Vandaag al wordt de opwarming van het klimaat geschat op 0,9°C ten opzichte van de pre-industriële 

periode en zijn de gevolgen daarvan duidelijk zichtbaar (vaker en intensere hittegolven, 

overstromingen, bosbranden, afsmelten van de ijskap, verdwijnen van de biodiversiteit, lagere 

landbouwopbrengsten…), en in dit tempo zal de temperatuur op aarde stijgen met 1,5°C tussen 2030 

en 2052. De conclusies van het IPCC zijn duidelijk: om de opwarming van het klimaat te beperken tot 

1,5ºC en de wereld leefbaar te houden voor onze kinderen, hebben we geen andere keuze dan 

hervormingen van een ‘ongeziene omvang’ door te voeren en onze CO2-uitstoot snel en drastisch 

terug te dringen (-45% tegen 2030) en koolstofneutraliteit te ambiëren tegen 2050 (Bron: speciaal 

rapport IPCC « Global warming of 1.5°C ». 
3
.  

 

                                                 
1
 Een beleggingsfonds brengt het kapitaal van een aantal beleggers bij elkaar. Het wordt ook wel 'Instelling voor Collectieve 

Belegging' of 'ICB' genoemd. Het kapitaal wordt belegd  in verschillende beleggingsproducten zoals aandelen of obligaties 
('activa' genoemd) op basis van een welbepaald beleggingsbeleid. 
2
Groep van intergouvernementele experten inzake klimaatontwikkeling.  

3
 Om het volledige rapport te raadplegen : https://www.ipcc.ch/sr15/ 

      

https://www.ipcc.ch/sr15/


 

Geef uw geld zin  

 

Om zijn klanten de kans te bieden via hun beleggingen deze noodzakelijke klimaattransitie te 

ondersteunen, brengt Belfius als distributeur in samenwerking met Belfius Investment Partners, de 

beheerder van het compartiment, en Candriam, investment manager, het compartiment Belfius 

Equities CLIMATE uit.  

 

Belfius Equities CLIMATE is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities. Het 

is een zgn. feeder fonds* van het compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Candriam SRI 

Equity Climate Action (een master fonds, dat niet is ingeschreven in België). De bedoeling van dit 

fonds is dan ook om de beleggingsstrategie van het master fonds te repliceren. Via het master fonds 

neemt Belfius Equities CLIMATE voornamelijk posities in op vooraanstaande vernieuwende 

ondernemingen die langetermijnoplossingen aanreiken voor de grote uitdagingen in verband met de 

klimaatverandering (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, opslag, recyclage, afvalverwerking en 

waterbeheer - meer informatie over het compartiment vindt u hieronder op pagina 3). Belfius Equities 

CLIMATE richt zich zowel tot particulieren als tot professionele klanten. 

 

Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gewaarborgd noch beschermd. Het risiconiveau 

bedraagt 5 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het kleinste risico en een potentieel lager rendement 

vertegenwoordigt en 7 voor het grootste risico en een potentieel hoger rendement staat. De 

voornaamste risico's zijn het wisselrisico en de risico's m.b.t. de groeilanden. Meer informatie is 

beschikbaar in het prospectus en in het document "Essentiële beleggerinformatie" of op 

belfius.be/risicos-beleggingsproducten.  

 

Via het master fonds is Belfius Equities Climate een duurzaam fonds waarvan het beheersteam 

beleggingsbeslissingen maakt op basis van milieugebonden, maatschappelijke en governancecriteria 

(ESG) door middel van een analyse die wordt gemaakt door de beheersvennootschap**. 

De selectie van de waarden gebeurt op basis van economisch/financiële analyses, alsook op grond 

van ESG-overwegingen, die beide refereren aan risico's en opportuniteiten op lange termijn.  

De ESG-criteria worden geanalyseerd via een methodologie die werd ontwikkeld door de 

beheersvennootschap** en worden ook door die laatste** geëvalueerd. 

 

 

Een doorgedreven analyse van de ondernemingen die oplossingen aanreiken voor de 

klimaatverandering 

 

De mate waarin ondernemingen in aanmerking komen, is gebaseerd op hun bijdrage aan de strijd 

tegen de klimaatverandering of aan een vlottere aanpassing aan dat verschijnsel. Daartoe ontwikkelde 

de beheersvennootschap** een eigen methodologie om een keuze te maken uit de ondernemingen 

die op basis van hun omzet het verst gevorderd zijn in thema's rond klimaatverandering, zoals de 

productie van hernieuwbare energie, het isoleren van gebouwen, recyclage of de behandeling van 

(afval)water.  

 

 

Uitsluiting van ondernemingen met een risico op controverse 

 

Bovenop hun bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering worden die ondernemingen eveneens 

gescreend om er zeker van te zijn dat zij geen groot risico op controverse vertonen. In het kader van 

dat onderzoek worden bedrijven geselecteerd die voldoen aan de principes van het Global Compact 

van de Verenigde Naties (UNDP) in domeinen zoals mensenrechten, arbeid, milieubehoud en de strijd 

tegen corruptie.  

Dat onderzoek gaat gepaard met een analyse van de mate waarin die ondernemingen betrokken zijn 

bij wapenhandel en bij repressieve regimes. 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/info-publicaties/risicos/investeringen/index.aspx


 

De strategie sluit ondernemingen uit die:  

- gelinkt zijn aan omstreden wapens (antipersoonsmijnen, clusterbommen, verarmd uranium en 

chemische of biologische wapens met witte fosfor of kernwapens),  

- een grote blootstelling vertonen aan conventionele wapens en/of,  

- in zekere mate betrokken zijn bij omstreden activiteiten (tabak, steenkool voor energiedoeleinden, 

wapens enz.);  

- samenwerken met landen die beschouwd worden als dictatoriale regimes. 

 

 

De combinatie van een uitgesproken interne expertise en de beste externe databases 

 

Bij hun selectiewerk maken de analisten gebruik van hun kennis van de sectoren die bijdragen tot de 

strijd tegen de klimaatverandering, alsook van externe bronnen die tot de beste op de markt worden 

gerekend. Dankzij die combinatie kan men de analyse toespitsen op de aspecten die te maken 

hebben met de activiteiten zelf van de onderneming, en er wordt tegelijkertijd gebruikgemaakt van een 

brede waaier van kwantitatieve gegevens die afkomstig zijn van die externe leveranciers. 

Dat analyse- en selectieproces gaat gepaard met een actieve betrokkenheid als aandeelhouder (bv. 

dialoog met de ondernemingen, stem op de algemene vergaderingen enz.) om de ondernemingen te 

begeleiden bij het ontwikkelen van hun duurzame oplossingen. 

 

 

Voorbeelden van ondernemingen die werden geselecteerd om reden van hun positieve 

bijdrage 

 

-Tomra is een Noorse onderneming die zich voornamelijk toelegt op systemen voor het inzamelen en 

sorteren van afval, zoals plastic flessen, met het oog op de recyclage ervan. Die activiteit draagt 

rechtstreeks bij tot een verlaging van de behoefte aan grondstoffen zoals plastic, waarvan de 

productie een belangrijk aandeel vormt in de uitstoot van CO2 en die dus mee de oorzaak vormt van 

de klimaatverandering. 

-Kingspan is een Iers bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in thermisch isolerende bekleding voor 

gebouwen. Dankzij die zeer performante bekleding hebben die gebouwen minder verwarming nodig, 

waardoor ze aanzienlijk minder CO2 uitstoten. 

-Vestas is een van de wereldleiders inzake de productie, de installatie en het onderhoud van 

windmolens. Dankzij de producten van Vestas wordt elektriciteit geproduceerd met een CO2-uitstoot 

die 10 tot 40 keer lager ligt dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Wereldwijd werden al 

66.000 door de onderneming vervaardigde turbines geïnstalleerd.  

 

Voor meer informatie over de methodologie (transparency code):   

https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications/#sri 

  
 

* Een feeder fonds is een fonds dat bijna al zijn activa belegt in een ander fonds, dat master fonds wordt genoemd. 

** De beheersvennootschap van het master fonds: Candriam. 

https://www.candriam.be/en/professional/market-insights/sri-publications/%23sri


 

 

Belfius Equities CLIMATE, 

 

Een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Belfius Equities beheerd door 

Belfius Investment Partners NV 
 

Productcategorie 

 

 

Meer informatie op belfius.be/productcategorieën 

 

Kenmerken 

- ISIN-code BE6314674712 (Kap) en ISIN-code: BE6314675727 (Dis) 

- Looptijd product: onbeperkt  

- Minimaal inschrijvingsbedrag: 25 €  

- Netto-inventariswaarde (NIW): elke bankwerkdag publicatie in L'Echo en De Tijd, op de 

website van BeAMA (beama.be/nl/niw) en op belfius.be/fondsen 

 

Kosten 

- Instapkosten: 2,50%. 1% tot en met 3 november 2019 

- Lopende kosten: 1,86%, waarvan 1,50% beheerkosten 

- Uitstapkosten: geen 

- Conversiekosten: geen 

- Bewaarloon effectendossier: bij Belfius Bank is een effectenrekening vrijgesteld van 

bewaarloon. Er kan een bewaarloon aangerekend worden bij andere financiële instellingen 

 

 

Belangrijkste verhandelde activa 

 

Minstens 85% van de deelbewijzen van het master fonds*, het compartiment Candriam SRI Equity 

Climate Action
4
 dat zelf voornamelijk belegt in activa van het type aandelen van bedrijven die willen 

uitgroeien tot de toekomstige leiders inzake acties rond de klimaatverandering.  

 

Beleggingsstrategie 

 

Het compartiment beoogt als Feeder Fonds
5
 de strategie van het master fonds te repliceren: 

- Het master fonds streeft over de aanbevolen beleggingsduur naar kapitaalgroei door te 

beleggen in de belangrijkste verhandelde activa.   

- Binnen de in de doelstelling en het beleggingsbeleid gestelde grenzen maakt het beheerteam 

beleggingskeuzes op basis van milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) door middel van 

een uitgebreide analyse van de beheervennootschap.   

- De selectie van de waarden gebeurt op basis van economisch/financiële analyses en op 

grond van ESG-overwegingen. Beide geven de risico's en opportuniteiten aan op langere 

termijn.  

                                                 
4
 Dit fonds is niet ingeschreven in België. 

5
 Een feeder fonds is een fonds dat bijna al zijn activa belegt in een ander fonds, het master fonds. 



 

- De ESG-criteria worden geanalyseerd door middel van een methodologie ontwikkeld door de 

beheervennootschap, die echter niet de 'best-in-class'-aanpak hanteert zoals beschreven in 

de 'Beleggingsdoelstellingen' van het prospectus.  

- Dit normatieve SRI-onderzoek selecteert bedrijven die beantwoorden aan het 

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) inzake rechten van de mens, 

arbeid, milieu en de strijd tegen corruptie.  

- Het onderzoek gaat gepaard met een analyse van de blootstelling van bedrijven aan wapens 

en repressieve regimes.  

- Het master fonds kan afgeleide producten gebruiken, als beleggings- of als 

dekkingsinstrument (zich indekken tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de 

toekomst). 

- Het compartiment kan afgeleide producten gebruiken als dekkingsinstrument (zich indekken 

tegen ongunstige financiële gebeurtenissen in de toekomst). 

 

 

 

De rendementen van het compartiment zijn vergelijkbaar met die van het master fonds vóór aftrek van 

de specifieke kosten van het compartiment. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op  het document 

'Essentiële beleggersinformatie'. Het kapitaal en/of het rendement is (zijn) niet gewaarborgd of 

beschermd. 

 

Belangrijkste risico's 

 

SRRI: 5. Het vermelde risiconiveau weerspiegelt de volatiliteit van de historiek van het compartiment, 

waarbij 1 voor het laagste risico en een potentieel minder hoog rendement staat en 7 voor het hoogste 

risico en een potentieel hoger rendement. Dit cijfer kan evolueren in de tijd (naar boven of naar 

beneden) en het laagste risico betekent niet 'risicovrij'. De volatiliteit die in dit risiconiveau wordt 

weerspiegeld, geeft aan in welke mate de waarde van het compartiment opwaarts of neerwaarts kan 

schommelen. Meer informatie is beschikbaar in het prospectus en het document Essentiële 

beleggersinformatie of op belfius.be/risicosbeleggingen. 

 

- Wisselrisico: dit risico ontstaat als gevolg van rechtstreekse beleggingen van het Fonds en 

het gebruik van financiële futures door het Fonds, waardoor een risicopositie wordt 

ingenomen in een andere valuta dan de munt waarin het Fonds wordt gewaardeerd.  Het 

verschil tussen de wisselkoers van die valuta en die van de waardering van het Fonds kan de 

activa van de portefeuille negatief beïnvloeden. 

- Risico's verbonden aan opkomende landen: opkomende landen kunnen te maken krijgen 

met politieke, juridische en fiscale onzekerheden of andere gebeurtenissen die negatieve 

gevolgen kunnen hebben voor de activa van het compartiment. De activa in deze landen 

kunnen onderhevig zijn aan marktbewegingen die elkaar in sneller tempo opvolgen dan in de 

grote internationale financiële centra, maar ook aan spreads in koersnotering die in bepaalde 

marktomstandigheden hoog kunnen oplopen. Deze activa kunnen minder liquide blijken, dat 

wil zeggen niet snel verkoopbaar tegen redelijke prijzen. De valutakoersen van opkomende 

landen kunnen onderhevig zijn aan plotse en aanzienlijke schommelingen.  

- Bovenstaande lijst met risico's is niet volledig. Meer info over de relevante risico's die verband 

houden met het fonds en de eventuele compartimenten van het fonds zijn beschikbaar in het 

prospectus, in het document 'Essentiële beleggersinformatie' of op 

belfius.be/risicosbeleggingen. 

 

 

 

 

 

https://www.belfius.be/retail/fr/produits/epargner-investir/informations-publications/risques/investissements/index.aspx


 

Fiscaliteit 

 

Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, is het 

belastingregime voor de inkomsten toegekend voor particuliere beleggers in België onderworpen aan 

de personenbelasting als volgt:  

 

ISIN:  BE6314674712 (Kap.) 

- Roerende voorheffing: de mogelijke meerwaarde wordt niet onderworpen aan roerende 

voorheffing indien het compartiment onderliggend niet meer dan 10% in schuldvorderingen 

aanhoudt. In het geval er meer dan 10% in schuldvorderingen is belegd, zal er roerende 

voorheffing worden ingehouden op het gedeelte van de meerwaarde dat overeenstemt met 

het onderliggende gedeelte dat in schuldvorderingen wordt belegd.  

- Taks op de beursverrichtingen (TOB): 1,32% (max. € 4.000) bij afkoop of in geval van 

omzetting van de kapitalisatiedeelbewijzen in deelbewijzen van hetzelfde of een ander 

compartiment. 

 

 

ISIN:  BE6314675727 (Dis.)  

- Roerende voorheffing: de mogelijke meerwaarde wordt niet onderworpen aan roerende 

voorheffing indien het compartiment onderliggend niet meer dan 10% in schuldvorderingen 

aanhoudt. In het geval er meer dan 10% in schuldvorderingen is belegd, zal er roerende 

voorheffing worden ingehouden op het gedeelte van de meerwaarde dat overeenstemt met 

het onderliggende gedeelte dat in schuldvorderingen wordt belegd.  

- Roerende voorheffing: 30% bevrijdende roerende voorheffing op de dividenden 

- Taks op de beursverrichtingen (TOB): Geen 

 

Voor meer informatie over de roerende voorheffing en de Taks op de beursverrichtingen (TOB) kunt u 

terecht bij uw financieel adviseur: beleggers die niet onderworpen zijn aan de Belgische 

personenbelasting moeten zich informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.  

 

 

Documenten 

 

Lees voordat u besluit om te beleggen het document ‘Essentiële beleggersinformatie’, het prospectus 

en de productfiche, gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans in de kantoren van Belfius Bank 

en op belfius.be. 

- Essentiële beleggersinformatie 

- Prospectus 

- Productfiche 

 

Onze dienst Klachtenbeheer complaints@belfius.be, de bemiddelaar (negotiation@belfius.be) en de 

ombudsman (ombudsfin.be - North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel) zijn er om u te 

helpen. 
 

 

mailto:negotiation@belfius.be


 

De initiatieven die genomen worden door Belfius als distributeur en door Candriam als 

Investment Manager getuigen van een dubbele "groene" aanpak 

 

Omdat de bedrijven die actief zijn in de strijd tegen de klimaatverandering zelf ook onvermijdelijk CO2 

uitstoten, passen Belfius en Candriam een dubbele 'groene' aanpak toe.  

 

Candriam en Belfius hebben immers de ambitie om de uitstoot van het fonds te neutraliseren door 

ecologische projecten financieel te onderteunen. Candriam en Belfius hebben er in dit kader voor 

gekozen om samen te werken met South Pole (https://www.southpole.com), wereldwijd erkende 

aanbrenger van duurzaamheidsoplossingen en bekroonde ontwikkelaar van projecten rond 

uitstootvermindering, die een ruime waaier van hoogwaardige koolstofneutraliteitsprojecten over de 

hele wereld aanbiedt.  

 

South Pole geselecteerde  drie projecten die voldoen aan de strenge ‘Gold Standard’ criteria : de 

bouw van vijf thermische zonne-energiecentrales in India, een land waar steenkool nog een te 

prominente plaats inneemt, het opvangen van methaanuitstoot op een Chinese stortplaats om deze 

om te zetten in schone elektriciteit en de herbebossing van de tropische gebieden in Panama. De 

Gold Standard is wereldwijd één van de strengste certificatienormen voor 

koolstofneutraliteitsprojecten. 

 

 

Filip De Nil, Head of Investments, Belfius: ‘Green is the new way of investing. Met de 

marktlancering van Belfius Equities CLIMATE wil Belfius zijn klanten de mogelijkheid bieden 

om zelf ook een positieve impact te hebben op de samenleving door innoverende bedrijven te 

steunen die een vooraanstaande rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.’ 

 

 

Vincent Hamelink, directeur Beleggingen, Candriam: ‘Duurzaam beleggen staat al vele jaren 

centraal in onze activiteit en we zijn trots dat we vandaag in België samen met Belfius het 

compartiment Belfius Equities CLIMATE op de markt brengen. Het beheren van risico's die 

gepaard gaan met de klimaatverandering zal de komende jaren erg belangrijk worden en dit 

fonds is net bedoeld om die uitdaging aan te gaan. CANDRIAM is goed geplaatst gezien zijn 

voorgeschiedenis op het gebied van ESG. Dankzij de nauwe samenwerking tussen en 

complementariteit van onze teams voor fundamentele en ESG-analyse kunnen we een 

geïntegreerde en strenge analytische benadering aanbieden en een portefeuille samenstellen 

die gebaseerd is op sterke overtuigingen.’ 

 

 

Bethan Halls, Key Account Manager, South Pole: ‘Met de lancering van dit nieuwe fonds zetten 

Candriam en Belfius een concrete stap in kapitaalverschuiving en tonen ze de cruciale acties 

die financiële instellingen kunnen ondernemen in de ontkoling van onze economie. Bij South 

Pole helpen we die actie aanzwengelen, door de koolstofimpact en het klimaatrisico te 

verkleinen en onze klanten te begeleiden op hun reis naar klimaatleiderschap.  We zijn 

bijzonder blij dat we dit fonds  kunnen ondersteunen met onze 

uitstootverminderingsprojecten.’ 

 

 

Een breed gamma duurzame en/of thematische fondsen 

 

Belfius biedt klanten die hun beleggingen zin willen geven een breed gamma duurzame en/of 

thematische fondsen die mogelijk aan hun verwachtingen beantwoorden, in het kader van de 

samenstelling van een gediversifieerde portefeuille en rekening houdend met hun specifieke 

risicoprofiel. 

https://www.southpole.com/


 

Belfius Equities CLIMATE kan natuurlijk zowel in een kantoor als online via Belfius Direct Net, Belfius 

Mobile of Belfius Tablet worden aangekocht. Vorig jaar werd bij Belfius een op drie beleggingsfondsen 

aangekocht via de digitale kanalen, een aandeel dat sinds eind 2018 gestegen is tot 40 %, waarvan 

de helft via smartphone of tablet.  

 

Meer info:  

Belfius.be/climate 

 

 

 

Over Belfius Bank en Verzekeringen 

 

Belfius Bank en Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering. Het 

oefent zijn commerciële activiteiten in België uit in drie kerndomeinen: retail en commercial banking, 

financiële dienstverlening aan de openbare sector en aan ondernemingen, en verzekeringen. Belfius 

Bank & Verzekeringen kan bogen op 150 jaar ervaring in de openbare sector en 50 jaar ervaring in 

het segment van particuliere klanten. De onderneming is via de Federale Participatie- en 

Investeringsmaatschappij (FPIM) volledig in handen van de Belgische staat. 

www.belfius.be 

 

 

Over Candriam 

 

CANDRIAM is een Europese multispecialist in vermogensbeheer, evenals een gerenommeerd pionier 

en leider in verantwoord beleggen. CANDRIAM beheert ongeveer € 125 miljard activa
6
 en kan 

rekenen op een team van meer dan 500 professionals. Het beschikt over beheercentra in Luxemburg, 

Brussel, Parijs en Londen die klanten in meer dan 20 landen in 4 continenten bedienen. CANDRIAM 

biedt innoverende en gediversifieerde beleggingsoplossingen aan in obligaties, aandelen, strategieën 

met een absoluut rendement en activa-allocatie. CANDRIAM is een onderdeel van de groep New York 

Life. New York Life Investments
7
 behoort tot de grootste vermogensbeheerders ter wereld

8
 

www.candriam.be  

 

 

Over South Pole  

South Pole is een toonaangevende leverancier van duurzame financieringsoplossingen en -diensten, 

met wereldwijd meer dan 300 experts in 18 kantoren. Het bedrijf werkt al meer dan tien jaar met 

talloze overheids- en privéorganisaties om de overgang naar een ‘climate-smart’ samenleving te 

versnellen. South Pole heeft meer dan 700 projecten rond uitstootvermindering, groene energie, 

energie-efficiëntie en duurzaam grondgebruik gefinancierd, en onderneemt op die manier ‘vandaag 

actie voor een betere toekomst’. South Pole is specialist in de financiering van projecten en 

technologie, in data en advies in verband met duurzaamheidsrisico’s en -opportuniteiten, en in de 

ontwikkeling van milieuproducten zoals CO2- en groenstroomcertificaten. Voor meer informatie, volg 

het bedrijf @southpoleglobal 

southpole.com 

 

                                                 
6
 Op 30 juni 2019._Het vermogen onder beheer omvat activa die niet binnen de definitie vallen van de Amerikaanse SEC vallen 

(U.S. Securities and Exchange Commission) met betrekking tot 'regulatory assets under managment', in Form ADV, Part 1A. 
7
  New York Life Investments is de handelsnaam die New York Life Investment Management Holdings LLC en zijn dochter New 

York Life Investment  Management LLC gebruiken. New York Life Investment Management LLC is onrechtstreeks een 
dochteronderneming van New York Life Insurance en staat volledig op zichzelf.  
8
 Bron: op 5 juni 2019 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 34ste plaats toe op zijn lijst met de 

belangrijkste vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 
2018 voor institutionele beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten de activa van de 
aangesloten beleggingsadviseurs. 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/klimaat/index.aspx
https://www.belfius.be/about-us/nl/press-room/persberichten
http://www.belfius.com/
http://www.belfius.com/
http://www.belfius.com/
http://www.candriam.be/
http://www.twitter.com/southpoleglobal
https://www.southpole.com/


 

 

Perscontacten 

 

Over Belfius Bank en Verzekeringen  

Ulrike Pommée, + 32 (0)2 222 02 57 / ulrike.pommee@belfius.be - press@belfius.be 

 

CANDRIAM  

Isabelle Lievens,  + 32 (0)2 509 61 69 / isabelle.lievens@candriam.com   

Peter Boelaert,  + 32 (0)2 509 61 61 / peter.boelaert@candriam.com   

 

South Pole  

Nadia Kahkonen, + 44 2037052565 ou +44 74 851 85998 / n.kahkonen@southpole.com 
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