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OP WEG NAAR
EEN DUURZAME
TOEKOMST
De impact-fondsen van Impax onderscheiden zich behalve met indrukwekkende beleggingsresultaten ook met de
wijze waarop de positieve invloed bij
onder meer het terugdringen van de
uitstoot en de omschakeling naar duurzame energie in kaart wordt gebracht.

zijn werkgebied de laatste tijd snel verandert: ‘Toen we 18
jaar geleden het eerste fonds lanceerden, bestond het
beleggingsuniversum uit slechts 250 bedrijven.
Tegenwoordig zijn dat er enorm veel meer. Binnen die aandelengroep zijn ondernemingen uit opkomende markten
sterk in opkomst. In het verleden was er nauwelijks gelegenheid om in dit soort bedrijven te investeren.
Tegenwoordig vormen ze 25% van ons beleggingsuniversum. Het ligt voor de hand dat die groep de komende jaren
verder gaat groeien. In landen zoals Brazilië, China en India
komt steeds meer aandacht voor het beschermen van bijvoorbeeld de watervoorziening en de overschakeling naar
meer duurzame energiebronnen.’ Behalve in regionaal
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‘Als ik zie hoe de
duurzame trends zich
ontvouwen, maakt me dat
erg optimistisch. Er is de
afgelopen jaren veel
vooruitgang geboekt’

Bruce Jenkyn-Jones
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