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Verantwoord beleggen
Duurzaamheid is eigenlijk het nemen van
verantwoordelijk

hoe wil je dat de wereld eruit ziet?
juist via beleggingen heeft kapitaal invloed
op de wereld

VERANTWOORD BELEGGEN KAN, DUS WAAROM
NIET DOEN?

22-5-2017

2

Stelling 1

 U draagt een verantwoordelijkheid om uw
maatschappelijke missie te verbinden met uw
beleggingen
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Stelling 2

 Verantwoord beleggen gaat ten koste van het
financiële rendement
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DoubleDividend’s visie
Wist u dat:
VERBINDING

KWALITEIT

WEERBAARHEID
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Een maatschappelijke missie verbonden kan
worden met de beleggingen

Duurzaamheid onderdeel is van kwaliteit en
geen beleggingsstrategie
Een duurzame beleggingsportefeuilles
weerbaarder is en een beter risicorendementsprofiel heeft
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Rendementen
Onderzoeken laten zien: verantwoord beleggen gaat zeker niet ten koste van het financiële
rendement en levert een positieve bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een
beleggingsportefeuille
Vermogensbeheer

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddeld
per jaar*

DoubleDividend neutraal profiel

12,2%

5,7%

11,1%

4,9%

6,4%

8,0%

Peer Group neutraal profiel**

10,3%

6,7%

9,6%

3,8%

5,5%

7,2%

* Geto o nde rendementen zijn netto na ko sten. Geo metrisch Gemiddelde 2012- 2016
** B ro n VB R-index: Vermo gensbeheer.nl. De VB R-index is een samengestelde index van gerealiseerde gemiddelde netto rendementen van ruim 70 vermo gensbeheerders

Beleggingsfondsen

2012

2013

2014

2015

2016

Gemiddeld
per jaar*

DD Property Fund

11,8%

3,4%

21,2%

18,1%

5,1%

11,7%

3,8%

15,2%

10,7%

8,4%

10,1%

DD Equity Fund

* Geto o nde rendementen zijn netto na ko sten. Geo metrisch Gemiddelde 2012 - 2016 DD P ro perty Fund, respectievelijk 2013 - 2016 DD Equity Fund.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
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Waarom duurzaam beleggen?
Het nemen van verantwoordelijkheid
Het hoeft niet ten koste te gaan van het financiële
rendement
Controversiële/niet wenselijke beleggingen worden
vermeden
Duurzame ondernemingen worden van kapitaal
voorzien en hebben daarom meer impact, versterking
van uw maatschappelijke missie
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Onze beleggingsfilosofie
 Kwaliteit

> Beleggen in kwaliteit zorgt voor een weerbare beleggingsportefeuille

 Duurzaamheid

> Duurzaamheid levert een positieve bijdrage aan het risicorendements-profiel van een beleggingsportefeuille

 Focus op lange
termijn
 Oog voor risico

 Geen benchmark

 Realistisch
rendement
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> De waarde van de beleggingen wordt bepaald op de lange termijn

> Risico is het permanent verliezen van kapitaal gegeven de
beleggingshorizon en niet de beweeglijkheid daar binnen in

> Gericht op het behalen van een absoluut rendement, niet het verslaan
van een benchmark

> DoubleDividend streeft niet naar het hoogst mogelijke rendement,
maar naar een realistisch rendement, met aandacht voor risico
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Wat is duurzaamheid voor ons
Verduurzamen volgens
DoubleDividend is
inspelen op wereldwijde
uitdagingen:
•

Verantwoord beleggen is voor DoubleDividend:

het investeren in ondernemingen:

Klimaatverandering
- die de risico’s die met onze uitdagingen samenhangen beheersen en
juist inspelen op kansen en een significante positieve impact hebben
op één van de genoemde uitdagingen,

•

Ecosystemen

- die denken in oplossingen en kansen hetgeen tot uiting komt in hun
productieproces en/of producten en diensten,
met als doel een financieel en een maatschappelijk rendement.

•

Welzijn
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Beleggen in kwaliteit
Filosofie: beleggen in kwaliteit, onze Schijf van Vijf:
1. Duurzaamheid: duurzaamheid levert een positieve
bijdrage aan het risico- rendementsprofiel van een
onderneming. Duurzame ondernemingen hebben een
focus op de lange termijn en zijn innovatiever
2. Bedrijfsmodel: een sterk bedrijfsmodel is essentieel voor
de lange termijn, we geven de voorkeur aan
ondernemingen met een sterk merk, een stevige
marktpositie en hoge marges
3. Track record & management: een onderneming moet
beschikken over een bewezen track record van stabiele
winstgroei
4. Balans: een sterke balanspositie is van groot belang en
geeft een buffer om moeilijke periodes goed door te
komen en voldoende te investeren in het eigen
bedrijfsmodel
5. Waardering: het betalen van een redelijke prijs voor een
belegging is van belang om de rendementsdoelstelling te
kunnen behalen
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De DoubleDividend Schijf van Vijf
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Onze beleggingsfilosofie
WIJ ZIJN NIET GEINTERESSEERD IN DE MARKT ….
MAAR IN ONDERNEMINGEN
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Wie is DoubleDividend?
 DoubleDividend:
>
>
>

heeft een passie voor beleggen en is maatschappelijk betrokken
heeft een onderscheidende beleggingsfilosofie met uitstekende resultaten
staat voor onafhankelijk, betrokken en kwaliteit

 Onze dienstverlening bestaat uit:
>
>
>

vermogensbeheer; duurzame beleggingsportefeuille van hoge kwaliteit,
maatwerk
DD Equity Fund; een wereldwijd duurzaam aandelenfonds
DD Property Fund N.V.; een duurzaam vastgoedaandelenfonds met focus
op Europa

 Partners DoubleDividend beleggen een substantieel deel
van hun vermogen in DD fondsen
 Team met jarenlange ervaring en track record in beleggingen,
duurzaamheid en corporate governance
 DoubleDividend staat sinds 2005 onder toezicht van de AFM en DNB
(Wft-vergunning)
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Contact
DoubleDividend Management B.V.
Herengracht 320
1016 CE Amsterdam
T: 020-5207660
M: contact@doubledividend.nl
W: www.doubledividend.nl

AFM nummer: 15000358
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