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Duurzame beleggingsstrategie a.s.r. krijgt hoogste score in
duurzaamheidsrapport UNPRI
a.s.r. heeft een A+ behaald voor strategie en governance in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van de
United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), de organisatie die zich wereldwijd inzet
voor een duurzaam beleggingsbeleid bij vermogensbeheerders.

a.s.r. scoorde op alle onderdelen gelijk of beter dan gemiddeld, maar op strategie en governance en de
screening van aandelenbelangen werden de hoogst mogelijke score A+ behaald. In het UN PRI
assessment van vorig jaar had a.s.r. ook een A+ voor strategie en governance met, net als dit jaar, de
volledige score (30 uit 30). Voor aandelenbelangen scoorde a.s.r. vorig jaar nog een A. Dat is dus
verbeterd naar een A+.
Jack Julicher, directeur Beleggingen: 'Deze score is een mooie waardering voor ons duurzame
beleggingsbeleid. We zijn dagelijks bezig om de premies van onze polishouders op een voor mens en
milieu verantwoorde manier te beleggen en er een duurzaam rendement op te behalen. Het is voor ons
belangrijk dat dit ook door UNPRI wordt erkend.'
De United Nations Principles for Responsible Investment is een door de Verenigde Naties opgericht,
maar onafhankelijk opererend internationaal netwerk van institutionele beleggers en
vermogensbeheerders dat zich inzet voor een duurzaam beleggingsbeleid. UNPRI doet dat aan de hand
van 6 basisprincipes, waar bij investeringsbeslissingen rekening mee moet worden gehouden.
Wereldwijd hebben 1750 institutionele beleggers en vermogensbeheerders uit 50 landen met een totaal
belegd vermogen van $ 70.000 miljard zich bij UNPRI aangesloten.
Lees hier het volledig rapport.
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Disclaimer
Deze presentatie is samengesteld door ASR Vermogensbeheer B.V. en/of ASR Nederland
Beleggingsbeheer N.V., beide 100% dochter van ASR Nederland. ASR Vermogensbeheer staat onder
toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) te Amsterdam en beschikt over een vergunning
voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van art. 2:65 Wft. Het is ASR Vermogensbeheer
toegestaan om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van
een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van
orders met betrekking tot financiële instrumenten. ASR Vermogensbeheer is opgenomen in het register
als bedoeld in artikel 1:107 Wft.
De inhoud van deze presentatie is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt
echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die
informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan
verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Aan de inhoud van deze presentatie, waaronder eventuele berekende waardes en weergegeven
resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Alle copyrights en overige informatie in deze presentatie is eigendom van ASR Vermogensbeheer. De
informatie is alleen bedoeld voor bepaalde (ontvangende) partijen en is vertrouwelijk.
De in/via deze presentatie verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.
De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen
van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het
afnemen van enige dienst van ASR Vermogensbeheer, noch is de informatie bedoeld als basis voor een
beleggingsbeslissing.
Voor de toepasselijke voorwaarden en risico’s van de in deze presentatie vermelde ASR
Vermogensbeheer beleggingsfondsen wordt verwezen naar de prospectussen, fondsvoorwaarden en
essentiële beleggersinformatie (EBI) van deze fondsen. Exemplaren hiervan en van de jaarverslagen
zijn verkrijgbaar via www.asrvermogensbeheer.nl, waar ook alle gegevens van ASR Vermogensbeheer
B.V. kunnen worden geraadpleegd.
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