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PERSBERICHT

BNP Paribas Asset Management sponsort Global Research Alliance for
Sustainable Finance and Investment
Vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”) kondigt aan dat het de sponsor
wordt van de Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment (“GRASFI”), het netwerk
van toonaangevende onderzoeksuniversiteiten uit de hele wereld, opgericht ter bevordering van
rigoureus en impactvol academisch onderzoek naar een duurzaam financieel beleid en duurzame
beleggingen.
Hoogwaardig academisch onderzoek kan een degelijke basis vormen voor zowel theoretische als
praktische ontwikkelingen op het gebied van duurzaam financieel beleid en duurzame beleggingen, en zo
bijdragen aan de totstandbrenging van een financieel systeem dat beter aansluit bij een wereldwijd
duurzaam milieubeleid. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitvoering van het Klimaatakkoord
van Parijs en de Sustainable Development Goals (doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling).
GRASFI werd opgericht in 2017 en telt inmiddels 19 wereldwijde onderzoeksuniversiteiten met expertise
in duurzaam financieel beleid en duurzame beleggingen. De organisatie streeft naar de bevordering van
multidisciplinair onderzoek dankzij een betere samenwerking tussen academische onderzoekers, en door
een gezonde voedingsbodem te verschaffen voor de ontplooiing van promovendi en jonge academici. Als
sponsor biedt BNPP AM financiële steun voor de jaarlijkse academische conferentie die door de leden van
GRASFI wordt georganiseerd. Ook overweegt BNPP AM om beurzen toe te kennen aan aangewezen
promovendi om specifieke onderzoeksprojecten te financieren.
GRASFI houdt van 5 tot 7 september 2018 zijn openingsconferentie in het European Centre for Corporate
Engagement ('ECCE') van de School of Business and Economics van de Maastricht University. Op de
conferentie, met de titel “Managing and Financing Responsible Businesses”, zijn onderzoekers uit de hele
wereld uitgenodigd die collegiaal getoetste academische publicaties presenteren over onder meer finance,
accounting, management, strategie, recht en ontwikkelingseconomie.
Jane Ambachtsheer, Global Head of Sustainability bij BNP Paribas Asset Management en adjuncthoogleraar aan de universiteit van Toronto:
“We zijn bijzonder blij over dit nieuwe partnership met de Global Research Alliance for Sustainable
Finance and Investment. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en sociale ongelijkheid zijn vraagstukken
die met nieuwe en complexe risico's gepaard gaan, en we zijn het onze klanten, de maatschappij en
toekomstige generaties verplicht om daarop een antwoord te trachten te formuleren. Die doelstelling
willen we onder meer nastreven door aandacht te schenken aan nieuw academisch onderzoek en door in
onze organisatie academische stages aan te bieden. Ook helpt het ons om een oplossing te vinden voor
complexe problemen, bijvoorbeeld hoe we de impact van beleggingen op maatschappij en milieu kunnen
meten. Daarnaast moeten vermogensbeheerders in het openbare debat een actieve rol spelen, om te
helpen een eerlijkere wereldeconomie tot stand te brengen die meer rekening houdt met het milieu. Door
GRASFI te sponsoren, willen wij een bijdrage leveren aan onderzoek waarmee er enorme vooruitgang kan
worden geboekt op onze weg naar een duurzame wereld.”
Rob Bauer, Professor of Finance aan Maastricht University en medevoorzitter van GRASFI:
“GRASFI wordt nog veel waardevoller omdat er actief contact wordt gezocht met professionals uit het
beleggingswezen, en BNP Paribas Asset Management is vanwege zijn leiderspositie op het vlak van
duurzaam beleggen een ideale partner. Het wordt vast een uitstekende, dynamische samenwerking.”

Ben Caldecott, hoofd van het Oxford Sustainable Finance Programme aan Oxford University en
medevoorzitter van GRASFI:
“Bij professionals, beleidsbepalers en in de maatschappij is er aanzienlijke en toenemende belangstelling
voor een duurzaam financieel beleid en duurzame beleggingen, en het academisch onderzoek moet dat
tempo zowel in de breedte als in de diepte blijven volgen. GRASFI streeft ernaar een gezonde
voedingsbodem te verschaffen voor dat nieuwe academische gebied, onder meer door promovendi en
jonge academici te steunen. Het sponsorschap van BNP Paribas Asset Management helpt ons om dat te
bereiken.”
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Over BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerspecialist van BNP Paribas, een van ‘s werelds meest vooraanstaande
spelers in de financiële sector. BNP Paribas Asset Management heeft EUR 560 miljard aan vermogen onder beheer en
adviesbeheer per 30 juni 2018 en biedt beleggers actief, passief en kwantitatief gemanagede beleggingsoplossingen. Het
uitgebreide aanbod dekt een breed scala aan beleggingscategorieën en regio’s af. BNP Paribas Asset Management telt meer dan
500 beleggingsprofessionals en meer dan 400 specialisten in de klantendienst, die zich voor particulieren, bedrijven en
institutionele beleggers in 72 landen inzetten. Sinds 2002 is duurzaam en verantwoord beleggen een belangrijk speerpunt van
onze activiteiten. Volg ons op:

Over verantwoord beleggen door BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management speelt al sinds 2002 een voortrekkersrol in duurzaam en verantwoord beleggen (sustainable and
responsible investment, SRI). BNPP AM voert een eigen beleid inzake verantwoord beleggen en hanteert in al zijn
beleggingsfondsen selectiecriteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (environmental, social & governance, ESG).
Het past ook het beleid toe dat in de hele BNP Paribas groep van kracht is om niet te beleggen in specifieke bedrijven die actief
zijn in omstreden sectoren.
Bovendien maakt BNPP AM systematisch gebruik van zijn stemrecht als aandeelhouder en is het actief in belangrijke organisaties
die aan SRI-thema’s werken. Zo draagt BNPP AM bij aan het publieke debat en is het sinds 2003 lid van de Institutional Investors
Group on Climate Change (IIGCC). In 2006 was BNPP AM een van de grondleggers en eerste ondertekenaars van de principes voor
verantwoord beleggen (Principles for Responsible Investment, PRI).
BNPP AM was een van de eerste grote vermogensbeheerders die in mei 2015 de Montreal Carbon Pledge ondertekende, en die lid
werd van de Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). Daarmee onderstreepte het de wil om met SRI-beleggingsstrategieën,
deelname aan de energietransitie en actie ter bescherming van het klimaat concrete stappen te zetten. Per 31 december 2017
beheerde BNPP AM bijna 35 miljard euro aan activa in SRI-fondsen.

Over de Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment
De Alliance bestaat uit de volgende wereldwijde onderzoeksuniversiteiten:
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University of California, Berkeley
University of Cambridge
Central University of Finance and Economics (CUFE)
Columbia University
Ecole Polytechnique - ENSAE ParisTech
Frankfurt School of Finance and Management
Universität Hamburg
Imperial College London
London School of Economics & Political Science (LSE)
Maastricht University
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University of Otago
University of Oxford
Stanford University
Stockholm School of Economics
University of Toronto
Tsinghua University
University College London
Yale University
Universität Zürich

De Alliance wordt bestuurd door een organisatiecomité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van elke deelnemende
universiteit. Het voorzitterschap wordt momenteel gedeeld door professor Rob Bauer (Maastricht University) en dr. Ben
Caldecott (Oxford University). Meer informatie vindt u op: sustainablefinancealliance.org. Het programma van de conferentie kan
hier worden geraadpleegd: https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/full_programme_overview_conference_57_september_2018_0.pdf.

