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Het verschil in
uitstoot tussen de
portefeuille en de
benchmark is 125 tCO2e.
Dit is ongeveer gelijk
aan de CO2 uitstoot van

Wilt u meer informatie over het hoe en waarom van deze
duurzaamheidsrapportage?

Kijk dan op abnamro.nl/duurzaamheidsrapportage
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Via Beleggen bijdragen aan 17 SDG's
De afkorting SDG staat voor Sustainable Development Goals,
ofwel, Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Er zijn 17 doelen. In
2015 zijn deze doelen opgesteld door de Verenigde Naties met
het streven ze in 2030 te bereiken. Via uw beleggingen draagt u
bij aan de 17 doelstellingen.

Het decarboniseren van onze energiebronnen is een cruciale
stap in het verduurzamen van onze economieën. SDG 7 heeft
dan ook als doel om onze volledige energiebehoefte zoveel
mogelijk van duurzame bronnen te laten komen op een
betaalbare manier voor iedereen. Veel mensen leven nu
namelijk nog in energiearmoede. Het opschalen van deze
bronnen zorgt ervoor dat deze manier van energie opwekken
goedkoper zijn en worden dan fossiele energiebronnen. Die
opschaling is ook zeker nodig om in onze groeiende
energiebehoefte te blijven voorzien, zeker nu industrieën gaan
elektrificeren. Gedurende de COVID-19 pandemie is de
productie van hernieuwbare energiebronnen harder gaan
groeien.

Dit mandaat belegt onder andere in het ASN Duurzaam
Aandelenfonds. Naast klimaat(oplossingen) belegt dit fonds
ook in bedrijven die koploper zijn wat betaalbare duurzame
energie betreft. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt
bijvoorbeeld in First Solar en Hannon Armstrong.

Hannon Armstrong is een bedrijf dat zich specialiseert in
klimaatoplossingen. Met meer dan 8 miljard USD geïnvesteerd
in verschillende projecten, zoals wind- en zonneparken,
infrastructuur, opslag, en meer. Met deze projecten draagt het
bedrijf fors bij aan SDG 7. First Solar is een producent van
zonnepanelen waarvan de prijs per kWh nu al lager ligt dan die
van fossiele brandstoffen. Het bedrijf bestaat al ruim 20 jaar,
maar verwacht in de komende 5 jaar de omzet te kunnen
verdubbelen. Met deze groei wordt komt het doel van SDG 7
steeds duidelijker in zicht.
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Gezondheid garanderen

Klimaatverandering mitigeren

Bijdragen aan duurzaam energiegebruik

Basisdienstverlening leveren

Duurzame land- en bosbouw realiseren

Water besparen
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Ecosystemen ter land behouden
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is het jaar dat uw portefeuille niet meer in lijn is
met het 2° opwarmings scenario.
De benchmark is in lijn tot 20212045
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