
Het bestuur van SFPK hecht grote waarde aan een duurzaam en ethisch verantwoord
beleggingsbeleid. In de opdracht aan de vermogensbeheerder is afgesproken dat bij de invulling
van de beleggingen niet uitsluitend naar financiële factoren wordt gekeken maar dat duurzaamheid
ook belangrijk is.

Bij de keuze van de vermogensbeheerder is gekozen voor een instelling die de UN Principles of
Responsible Investments heeft ondertekend. Dit betekent dat de vermogensbeheerder zich actief
inzet om duurzaam beleggen actief te promoten onder al zijn relaties.

Invulling beleggingsportefeuille

Uitsluiting
Bij de invulling van de beleggingsportefeuille worden de meest controversiële beleggingssectoren
uitgesloten. Dit zijn sectoren die zich bezig houden met de productie van wapens, alcohol, tabak en
‘adult entertainment’. Daarbij horen ook ondernemingen die actief zijn op het gebied van gokken
en ondernemingen binnen de energiesector die energie produceren uit steen- of bruinkool.

‘Best in class’
Naast uitsluiting van de eerdergenoemde controversiële sectoren is het van groot belang om de
ondernemingen in de overige sectoren te screenen op het gebied van duurzaamheid en ethiek.
Hierbij worden ondernemingen beoordeeld op hun gedrag in het maatschappelijk verkeer.
Vanzelfsprekend zijn ondernemingen uitgesloten die zich schuldig maken aan kinderarbeid,
schending van mensenrechten, corruptie, milieuvervuiling en gebruik van milieugevaarlijke stoffen
en die vrije vakverenigingen en collectieve arbeidsovereenkomsten verbieden. Dit geldt niet alleen
voor de ondernemingen waarin wordt belegd maar ook voor hun toeleveranciers.

Alle beleggingen voldoen aan de het Global Compact van de VN. Dat is het pact van de Verenigde
Naties dat bedrijven over de hele wereld aanmoedigt een duurzaam en maatschappelijk
verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan.

Door de combinatie van uitsluiting en ‘best in class’ voldoet de portefeuille aan de geldende
normen op het gebied van duurzaam en ethisch verantwoord beleggen. 
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