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Független fenntarthatósági szakértők
A társadalmilag felelős befektetés (angolul SRI, magyarul FFB) a fenntartható befektetésről szól, ami
egyrészt pénzügyi megtérülést biztosít a befektető számára, másrészt társadalmi előnyöket kínál a
társadalom számára.

Az SRI Tanácsadó Testület
A Garancia arra, hogy az Ön fenntartható, társadalmilag felelős befektetése valóban fenntartható
befektetés, és az is marad a jövőben.
A fenntartható, társadalmilag felelős befektetések sikere az ilyen befektetések hitelességén múlik.
Ezért is dolgozunk együtt független szakértőkkel, akik:
•

egyrészt inspirálják a működésünket,

•

másrészt ellenőrzik és megerősítik a kutatási eredményeket.

A KBC együttműködése a szakértőkkel
Rendszeres konzultáció
A KBC Alapkezelő (KBC Asset Management) specialistái minden
negyedévben egyeztetnek a független szakértőkkel.

Együtt
A KBC Alapkezelő kapcsolata a független szakértőkkel a szoros, szakmai
alapokon álló együttműködésen alapszik. A különböző tapasztalatokra
alapozva ütköztetjük a véleményünket annak érdekében hogy még
hatékonyabban tudjuk megvalósítani a fenntartható társadalmilag
felelős befektetéseinket.

Átláthatóan
A legfrissebb kutatási eredmények mindig hozzáférhetők.

A jelen dokumentum a KBC Asset Management NV (KBC Alapkezelő – KBC AM) kiadványa. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül
módosíthatók, és a jövőre nézve semmilyen garanciát nem testesítenek meg. A KBC Alapkezelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
az anyagban szereplő információk sokszorosítása, másolása sem részben, sem egészben nem megengedett. Az itt szereplő információkra a
belga törvények az irányadók, az azokkal kapcsolatos ügyek a belgiumi bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az anyagban szereplő
fotók itt tekinthetők meg: www.shutterstock.com
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Mivel foglalkozik az SRI Tanácsadó Testület?
Szakértőink tevékenysége többek között az alábbiakra terjed ki:
•
•
•
•
•
•

a KBC Alapkezelő fenntarthatósági kutatási módszertanával kapcsolatos visszajelzésekre
a kutatási eredmények teljeskörűségének, megalapozottságának és helytállóságának
ellenőrzésére
a kutatási módszertan és az eredmények folyamatos átláthatóságának biztosítására
a társadalmilag vitatott témákra való rámutatásra, és az ezzel kapcsolatos tanácsadásra
a fenntarthatósági követelményeket nem teljesítő vállalatok/országok kizárásával kapcsolatos
vélemény-nyilvánításra
egyes vállalatok társadalmilag felelős tematikus befektetési termékekben való részvételével
kapcsolatos tanácsadásra.

Szakterületeik a következők:
•
•
•
•
•
•
•

közgazdaságtan
vállalati fenntarthatóság
üzleti etika
üzletvezetés
környezetvédelem
társadalmi kapcsolatok
emberi jogok

A Testület tagjai a saját nevükben működnek közre, tehát nem az egyetemüket, vagy intézményüket
képviselik.

A jelen dokumentum a KBC Asset Management NV (KBC Alapkezelő – KBC AM) kiadványa. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül
módosíthatók, és a jövőre nézve semmilyen garanciát nem testesítenek meg. A KBC Alapkezelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
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belga törvények az irányadók, az azokkal kapcsolatos ügyek a belgiumi bíróságok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az anyagban szereplő
fotók itt tekinthetők meg: www.shutterstock.com
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Az SRI Tanácsadó Testület összetétele
Prof. dr. Xavier Baeten
Professor Reward & Sustainability (Jutalmazás és fenntarthatóság), Vlerick Business School
Prof. dr. Geert Demuijnck
Professor Ethiek (Etika), EDHEC Business School Lille
Prof. dr. Kurt Devooght
Professor Economie en Ethiek (Közgazdaságtan és Etika), KU Leuven Campus Brussel
Prof. dr. Patricia Everaert
Professor Accounting (Számvitel), Universiteit Gent
Prof. dr. ir. Patrick Van Damme
Hoogleraar Tropische landbouw en Etnobotanie (Trópusi mezőgazdaság és Etnobotanika),
Universiteit Gent
Prof. dr. Carlo Vandecasteele
Professor emeritus met opdracht, Milieutechnologie (Környezettechnológia), KU Leuven
Ir. Karel Verschueren
Pionier Bedrijfsmilieuzorg en Milieugevaarlijke stiffen (Üzleti környezet, környezetileg káros anyagok)
Prof. dr. Christel Dumas
Assistant Professor Finance (Pénzügy), ICHEC Brussels Management School
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