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Hoofdpunten
• Klimaatverandering kan een aantrekkelijke
beleggingskans bieden
• Bedrijven die hun talent en innovaties inzetten om
oplossingen voor de klimaat- en milieuproblematiek te
vinden, hebben te maken met een sterk toenemende vraag
• Dit geldt vooral voor bedrijven die zich actief inzetten
voor milieubescherming en om bronnen zo efficiënt
mogelijk te benutten
• Door te beleggen in een fonds dat aantrekkelijke
rendementen kan genereren en een positieve invloed
op het milieu heeft, maakt u een krachtig gebaar,
waarmee iedereen wint1

Vermogensbeheer bij Nordea
Nordea Asset Management is een actieve vermogensbeheerder
die het volledige spectrum aan beleggingscategorieën benut
en zich ten doel stelt om cliënten in alle marktomstandigheden
van dienst te zijn. Het succes van Nordea berust op een duurzame en unieke “multi-boetiek benadering”, waarin de expertise van gespecialiseerde interne teams wordt gecombineerd
met exclusieve externe deskundigheid. Op deze manier zijn
wij in staat consistent alfa te genereren ten behoeve van onze
cliënten. Bovendien hebben wij veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van resultaatgerichte (in plaats van benchmarkgeoriënteerde) beleggingsoplossingen. Deze zijn gebaseerd op
onze “stable investment”-filosofie die ontworpen is om aan te
sluiten op de risicobereidheid en de behoeften van elke cliënt.
Sinds de lancering in 2008 werd het Nordea 1 – Global Climate
and Environment Fund intern beheerd door Nordea’s Fundamental Equity team. Het beleggingsteam in Kopenhagen gebruikt
een bottom-up-beleggingsproces om bedrijven te identificeren
en te analyseren die onjuist geprijsd zijn ten opzichte van hun
vermogen om toekomstige cashflow te genereren.

Klimaatverandering: een beleggingskans
Beleggers waren er jarenlang van overtuigd dat er bij beleggingen in bedrijven die met klimaat- en milieurisico’s te maken had-

den, ingeleverd zou moeten worden op het rendement. ‘Groene’
bedrijven selecteren of koolstofintensieve aandelen in een portefeuille vermijden, zijn echter niet de enige mogelijkheden.
De onderscheidende aanpak van Nordea blijkt zeer effectief
te zijn. In plaats van bedrijven te selecteren op basis van hun
duurzaamheidsbeleid, richt het team zich op bedrijven die hun
talent en innovaties inzetten om oplossingen te vinden voor klimaat- en milieuproblemen. Deze bedrijven profiteren van de
sterk toegenomen vraag.
Klimaatverandering biedt een aantrekkelijke beleggingskans,
dewelke versneld wordt door verschillende drijfveren. Er is
druk vanuit de maatschappij en van consumenten die bedrijven vragen om verantwoordelijker te zijn, alsook van politici die
genoodzaakt zijn om een strenger milieubeleid te ontwikkelen. Volgens ons is de grootste prikkel echter afkomstig van het
economische voordeel dat groene technologieën bieden.
“Het is eenvoudigweg economisch gunstig”, zegt Thomas
Sørensen, een van de twee mede-portefeuillebeheerders. “Als
bedrijven een nieuw product kunnen kopen waarmee ze op
hun energierekening kunnen besparen en waardoor ze in hun
productiefase minder materiaalkosten hebben, en dat bovendien een zeer korte terugverdientijd heeft, dan hoeven ze daar
niet lang over na te denken.” Besparingen op energie en materialen zijn beide van directe invloed op de balans en op de milieu-impact van een bedrijf. Dus zijn er alleen maar winnaars.

1) Er is geen garantie dat beleggingsdoelstellingen, beoogde rendementen en resultaten van een beleggingsstructuur behaald zullen worden. De waarde van uw belegging kan stijgen en dalen en u kunt uw belegde kapitaal
deels of volledig verliezen.

*Investeren voor eigen rekening-volgens de MiFID definitie

Dankzij deze aanpak leverde het Nordea 1 – Global Climate
and Environment Fund (BP-EUR) op consistente basis betere
rendementen op dan vergelijkbare fondsen uit de Morningstar
categorie, Equity Sector Ecology2. Hoewel de meeste van deze
concurrenten ook ‘duurzame’ en ESG-mandaten hebben, bleek
vooral de innovatieve strategie van Nordea bijzonder effectief.

De beleggingsaanpak
Het Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund werd
in 2008 gelanceerd om te beleggen in innovatieve bedrijven die
een duurzame maatschappij willen bevorderen en aantrekkelijke rendementen genereren door op de onderzoekslacune in
dit gebied in te spelen3.
“Met ons fundamenteel bottom-up-investeringsproces willen
we een portefeuille samenstellen van bedrijven met overtuigende ideeën (40-60 ondergewaardeerde aandelen) die met
hun innovatieve klimaatoplossingen aanzienlijke toekomstige
kasstromen zullen genereren”, stelt Thomas Sørensen.
Het fonds richt zich op wereldwijde aandelen, vooral met de
nadruk op midcaps met groeipotentieel. Bedrijven die aan
oplossingen voor klimaatverandering bijdragen, kunnen aanzienlijke toekomstige kasstromen genereren. “We beleggen in
drie grote groepen. Dit zijn innovators uit de alternatieve-energiesector, optimalisatoren die zich op efficiënt gebruik van
bronnen richten, en aanpassers die zich bezighouden met milieubescherming, legt Henning Padberg, mede-portefeuillebeheerder van dit fonds, uit.
Alternatieve energie: We beleggen in bedrijven die zich op
milieuvriendelijke en innovatieve technologieën richten om
schonere energie te genereren – Innovators. De wereld is nog
steeds sterk afhankelijk van traditionele energie. Groei heeft
negatieve gevolgen voor het milieu. Het wereldwijde aandeel
van primaire energie uit duurzame bronnen is nog steeds erg
klein. Emissievrije energie, zoals wind- en zonne-energie, hebben hun economische haalbaarheid echter bewezen en verdere
verbeteringen zullen het gebruik ervan aanzwengelen. Ons
onderzoek laat zien dat elektriciteit op de lange termijn de primaire energiebron voor consumptie zal worden, waardoor het
olie- en kolentijdperk aan zijn einde komt.

Efficiënte inzet van bronnen: Wij zoeken naar bedrijven die
bestaande bronnen optimaal willen inzetten en die met hun
producten en diensten de efficiëntie willen verbeteren – Optimalisatoren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit aspect, waarmee
de uitstoot verlaagd kan worden en het energieverbruik vermindert, economisch het gevoeligste is. Dit is misschien niet
een van de zichtbaarste gebieden, maar het is wel een van de
meest diverse en interessantste. Denk bijvoorbeeld aan slimme
landbouw met geavanceerde navigatiesystemen, energie-efficiënt koken en energie-efficiënte verlichting, of energie-efficiënte
procesapparatuur en bouwmaterialen.
Milieubescherming: We selecteren bedrijven met een sterk
aanbod op het gebied van milieu- en natuurbescherming –
Aanpassers. Dit gebied wordt vaak aangestuurd door milieuvoorschriften en risicobeheer, maar ook door de continue
verbetering van producten en diensten. Het voorkomen van
mogelijke toekomstige kosten door negatieve gevolgen is net
zo belangrijk als het omgaan met bestaande problemen.

Een eigen beleggingsuniversum is
van vitaal belang
Toen het fonds in 2008 werd opgericht, was er nog geen goed
omschreven beleggingsuniversum beschikbaar. Ons team wilde
er zeker van zijn dat ze in een zeer breed spectrum bedrijven zouden beleggen, uit verschillende regio’s, van verschillende grootte
en met uiteenlopende belangen in de klimaat- en milieutrend. Ze
besloten daarom een eigen beleggingsuniversum te ontwikkelen.
Het fonds kreeg hierdoor in de loop der tijd een leidende rol in dit
dynamische marktsegment. Beursintroducties, fusies en overnames zijn in deze sector gemeengoed. Het is dan ook van vitaal
belang om constant een vinger aan de pols te houden.
Tegenwoordig profiteert het fonds van een beleggingsuniversum dat uit meer dan 1.400 bedrijven bestaat, met een totale
marktkapitalisatie van meer dan 10 biljoen euro4.

Beleggingsuniversum klimaat en milieu
Aanpassers

Optimalisatoren

Energie-efficiëntie
Smart grid
Ecomobiliteit

Intelligente constructie
Geavanceerde materialen
Slimme landbouw

Schoon water & lucht
Afvalbeheer
Milieu diensten

Innovators

Groen consumentisme
Duurzame bosbouw

Hernieuwbare energie
Zonne-energie
Windenergie

2) Bron – © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechten Voorbehouden vanaf 31.12.2020, EAA OE Sector Equity Ecology. Resultaten in EUR. Periode: 01.01.2009 – 31.12.2020. De weergegeven resultaten zijn in het verleden behaald. In het verleden
behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement; het is mogelijk dat beleggers niet het volledige beleggingskapitaal terugkrijgen. De waarde van aandelen kan als gevolg van het beleggingsbeleid
van het deelfonds sterk fluctueren en wordt niet gegarandeerd, u kunt uw belegde kapitaal deels of volledig verliezen. 3) Er is geen garantie dat beleggingsdoelstellingen, beoogde rendementen en resultaten van een beleggingsstructuur behaald zullen worden. De waarde van uw belegging kan stijgen en dalen en u kunt uw belegde kapitaal deels of volledig verliezen. 4) Bron: Nordea Investment Management AB. Datum: 31.12.2020.

Beleggingsproces en portefeuillebeheer

Unieke productkenmerken

Het fonds volgt een gestructureerd, gedisciplineerd en goed
gedocumenteerd beleggingsproces waarbij langetermijndenken,
een fundamentele bottom-up analyse en eigen modellen centraal
staan. We zoeken naar aandelen waarvoor de huidige marktprijs
toekomstverwachtingen impliceert die wezenlijk afwijken van
onze eigen verwachtingen. We noemen dit een ‘aantrekkelijke
set verwachtingen’ die voortvloeien uit bijvoorbeeld:

Het Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund wordt
beheerd door een ervaren en stabiel beleggingsteam dat ondersteund wordt door een solide onderzoeksplatform en een zeer
betrouwbare operationele organisatie.

• 		 De onderschatting van de toekomstige groei van klimaatkansen
• 		De onjuiste waardering van de structurele gevolgen van
regelgeving
• 		 Het onderschatten van de risico’s of kansen van technologische verandering voor een bedrijf
• 		 Te snel teruglopende vermogensrendementen
• 		Een gebrek aan vertrouwen in het management/het
ondernemingsplan
• 		Aandelen die die minder gunstig zijn geworden/afnemende verwachtingen over de bedrijfsvooruitzichten
• 		Een onjuist ingeschatte verandering in de sector (door
interne of externe factoren)

”

We hebben een bewezen
proces ontwikkeld en
bieden beleggers een unieke,
geconcentreerde portefeuille
op basis van sterke
overtuigingen.

Thomas Sørensen,
Portfolio Manager,

Vaststellen of een inefficiëntie voldoende aantrekkelijk is, vereist diepgaande kennis van de sector, waardeketens en waarderingen. Wij bekijken alle bedrijven die we analyseren vanuit
zowel een strategisch als een waarderingsstandpunt. Uitstekend lopende bedrijven zijn niet noodzakelijkerwijs geweldige
beleggingen, net zoals slechtlopende bedrijven niet noodzakelijkerwijs een slechte investering hoeven te zijn. Voor ons is
het belangrijkste criterium dat een aandeel een toekomst impliceert die wezenlijk afwijkt van de toekomst die wij ervoor voor
ogen hebben, als er sprake is van afwijkende verwachtingen en
mogelijk een aantrekkelijke belegging.

In vergelijking met een bredere internationale index zoals de
MSCI World, biedt het Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund unieke, onderscheidende voordelen. In het algemeen verschilt ongeveer 90% van de aandelen in de portefeuille
van die in de MSCI World. Dit betekent dat beleggingen in de
klimaat- en milieutrend rendementen opleveren die niet gecorreleerd zijn aan de rendementen van traditionele beleggingen
(zie de tabel hieronder).
Zoals de tabel laat zien, neigt het Nordea 1 – Global Climate
and Environment Fund er dankzij zijn unieke kenmerken (thematische aanpak met sectorfocus en een voorkeur voor midcaps en groei) naar vaak beter te presteren dan de MSCI World
Index wanneer de MSCI World High Dividend Yield Index en
de MSCI World Minimum Volatility Index slechter presteren.
Daarom zal het fonds, binnen de context van vermogensallocatie, diversificatie bieden als het gecombineerd wordt met
andere wereldwijde aandelensegmenten.
Correlatie met de meerprestatie over de brede aandelenmarkt
(op basis van de laatste 5 jaar)5
MSCI World High Dividend Yield Index

–0,36

MSCI World Minimum Volatility Index

–0,41

MSCI World Growth Index
MSCI World Value Index
MSCI World Small Cap Index

0,09
–0,09
0,34

Notitie: Een correlatie 1,00 zou aangeven dat één van de indices in de tabel elke maand beter presteert dan de
MSCI World Index wanneer het fonds ook beter presteert – hoge correlatie. Een correlatie –1,00 zou aangeven
dat één van de indices in de tabel minder presteert dan de MSCI World Index wanneer het fonds beter presteert
– negative correlatie.
Bron – © 2021 Morningstar. Inc. Alle rechten voorbehouden per 31.12.2020. De weergegeven resultaten zijn
in het verleden behaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement; het is mogelijk dat beleggers niet het volledige beleggingskapitaal terugkrijgen.
De waarde van aandelen kan als gevolg van het beleggingsbeleid van het deelfonds sterk fluctueren en
wordt niet gegarandeerd, u kunt uw belegde kapitaal deels of volledig verliezen. Data: in EUR voor het
fonds en in USD voor de verschillende indices.

”
Henning Padberg,
Portfolio Manager,

Met het Nordea 1 – Global
Climate and Environment Fund
kunnen beleggers investeren
in een wereldwijde aandelenportefeuille van bedrijven die
rechtstreeks profiteren van
duurzame groeikansen op
lange termijn.

5) De excess-rendementscorrelatie meet de afhankelijkheid van de alfageneratie tussen het fonds en de indexen die hierboven genoemd worden, vergeleken met de MSCI World Index. De combinatie van het Nordea 1 – Global
Climate and Environment Fund met verschillende aandelengerelateerde factoren, zou positieve diversificatievoordelen moeten opleveren. De MSCI World Index en de andere indices die diverse aandelengerelateerde factoren
vertegenwoordigen werden uitsluitend gebruikt voor vergelijkingen.
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Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
Fondsbeheerder
Vestigingsplaats fonds
ISIN-codes*
Jaarlijkse beheervergoeding
Basisvaluta
Fondsomvang in miljoenen
Referentie-index
Aantal participaties
Introductiedatum

Fundamental Equities Team
Luxemburg
LU0348926287 (BP-EUR)
LU0348927095 (BI-EUR)8
1,50% p.a. (BP-EUR)
0,75% p.a. (BI-EUR)8
EUR
5519,68

Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP-EUR
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Risico’s
Wij wijzen erop dat beleggen in dit subfonds risico’s met zich meebrengt,
onder andere in: Derivatenrisico. Uitgebreide informatie is te lezen in het
document Essentiële Beleggersinformatie; in de disclaimer aan het einde van
dit document staat hoe u deze kunt verkrijgen.

Om meer te weten, bezoek onze lokale website:
nordea.nl/KlimaatOplossingen

MSCI World Index (Net Return)7
55
13.03.2008

Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Betrokken periode (tenzij anders vermeld): 13.03.2008 – 31.12.2020. Het weergegeven rendement verwijst naar de gepresenteerde aandelenklasse van het fonds. Het rendement wordt dagelijks berekend op NIW tot NIW-basis (na aftrek van kosten en Luxemburgse belastingen) in de valuta van het desbetreffende aandelenklasse van het fonds, bruto-inkomsten en dividenden herbelegd, exclusief in- en
uitstapkosten. Datum: 31.12.2020. In- en uitstapkosten kunnen invloed hebben op het rendement. De weergegeven resultaten zijn in het verleden behaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor
toekomstig rendement; het is mogelijk dat beleggers niet het volledige beleggingskapitaal terugkrijgen. De waarde van aandelen kan als gevolg van het beleggingsbeleid van het deelfonds sterk fluctueren en wordt niet
gegarandeerd, u kunt uw belegde kapitaal deels of volledig verliezen. Indien de valuta van het betreffende aandelenklasse het fonds verschilt van de valuta van het land waar de belegger is gevestigd, is de belegger blootgesteld
aan valutarisico: de prestatie varieert omhoog of omlaag, afhankelijk van valutaschommelingen. De deelfondsen die in dit document worden vermeld, maken deel uit van Nordea 1, SICAV, een Luxemburgse Instelling voor Collectieve
Belegging in Effecten (ICBE), rechtsgeldig opgericht en in overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving evenals met de Europese Richtlijn 2009/65/EG van 13 juli 2009. Deze is ingeschreven in Nederland in het register
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en mag zijn aandelen dus aanbieden in Nederland. Het register van AFM kan worden ingezien op www.afm.nl/register. Dit document is reclamemateriaal en vermeldt niet alle
relevante informatie over de deelfondsen die worden voorgesteld. Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van het huidige prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID) die beschikbaar zijn. Deze is samen
met de laatste jaar- en haljaarverslagen digitaal verkrijgbaar in het Engels en in de taal van de markt waar de SICAV verdeeld mag worden. Dit gebeurt kosteloos op vraag bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, postbus
782, L-2017 Luxemburg, bij plaatselijke vertegenwoordigers of informatieagenten of bij onze verdelers. Beleggingen in afgeleide producten en in valutatransacties kunnen onderhevig zijn aan aanzienlijke schommelingen, die de waarde
van een belegging kunnen beïnvloeden. Met beleggingen in opkomende markten gaat een groter risico-element gepaard. Als gevolg van het beleggingsbeleid van het fonds kan de waarde van de aandelen sterk schommelen
en kan deze niet worden gegarandeerd. Beleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en
schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Voor meer bijzonderheden
over de beleggingsrisico’s die aan deze deelfondsen zijn verbonden (KIID), kunt u de betreffende documenten met Essentiële Beleggersinformatie raadplegen. Hierboven staat beschreven hoe u die kunt verkrijgen. Nordea
Investment Funds S.A. heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Nordea Investment Funds S.A.
verstrekt enkel informatie over zijn producten en geeft geen beleggingsadvies. Uitgegeven door Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, postbus 782, L-2017 Luxemburg, die is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg. Nadere informatie kunt u verkrijgen van uw financieel adviseur. Hij/zij kan u advies geven, onafhankelijk van Nordea Investment Funds S.A. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds
S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle uitspraken die worden gedaan opinies van Nordea Investment Funds S.A. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming en mag niet worden
doorgegeven aan particuliere beleggers. Dit document bevat informatie enkel bestemd voor professionele beleggers en financiële adviseurs en is niet bedoeld voor algemene publicatie. Verwijzingen naar ondernemingen of naar andere
beleggingen die in dit document worden genoemd, mogen niet worden beschouwd als advies aan de belegger om deze te kopen of te verkopen. Ze dienen slechts ter toelichting. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is
afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen.
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*In uw rechtsgebied kunnen andere aandelenklassen beschikbaar zijn. 6) Aandelenklasse BP-EUR. 7) Met ingang van 14.12.2020 is de officiële referentie-index van het fonds MSCI World Index (Net Return). Vóór deze datum had het
fonds geen officiële referentie-index. De prestatie van de referentie-index vóór deze datum worden gemakshalve verstrekt. 8) Aandelenklasse BI-EUR: alleen voor verkoop aan institutionele klanten. Minimale inleg: EUR 75.000 (of het
equivalent daarvan).

