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G EAC H TE B ELEG G ER,
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen van de Kempen Global Impact Pool over het derde kwartaal van
2019. Gedurende het kwartaal is de missie van het fonds voortgezet, namelijk: het leveren van een positieve
bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen rondom voeding, levensonderhoud en klimaatverandering,
Specifiek levert de Global Impact Pool een positieve bijdrage aan:
1.

basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn)
aan mensen in kansarme posities;

2.

fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om
armoede uit te bannen;

3.

duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;

4.

klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en
beperking van de CO₂-uitstoot.

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel
rendement te bieden.
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Impact van investering van GIP in het Agri Debt Fund en het Organic Growth Fund
Impact van investering van GIP in Organic Growth Fund, op basis van gemiddeld 490 kilo afval per persoon per jaar. Bron:
milieucentraal.nl
3
Impact van investering van GIP in Green Bond Fund
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FIN AN C I EEL REN D EM EN T
De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het derde kwartaal van 2019 een rendement van +0,3% voor
de FA fondsklasse. Dit brengt de financiële performance over de eerste drie kwartalen van 2019 op 2,3%. De
investering in het Agriculture Fund en het Green Bond Fund leverden een positieve bijdrage aan het rendement.
De belegging in het Organic Growth Fund ging ten koste van het rendement.

B ELAN G RIJ KS TE ON T W IK KELIN G EN D IT K W ARTAA L
De investeringen in de GIP bleven zich goed ontwikkelen over het derde kwartaal van 2019. Het GIP-team is
momenteel bezig met een nieuwe impactvolle investering die zich richt op financiële inclusie door middel van het
investeren in financiële bedrijven met innovatieve businessmodellen. We zijn volop bezig met het due
diligenceproces en hopen in het vierde kwartaal mee te kunnen doen met de investeringsronde van dit fonds.
Deze potentiele investering richt zich op SDG 8: waardig werk en economische groei en specifiek subdoel 8.10:
‘het uitbreiden van beschikbaarheid van financiële diensten, en verzekeringen aan allen’.
Emerging Consumer Fund III heeft het afgelopen kwartaal twee follow-up investeringen gedaan: één in
WorldRemit, de online-dienst om geld over te maken, en een iets kleinere follow-up investering in de Keniaanse
apothekersketen GoodLife Pharmacy.
Agriculture Debt Fund blijft kapitaal inzetten waarmee het midden- en kleinbedrijf in de landbouwsector in
opkomende landen wordt gefinancierd. De focus is op het bedingen van eerlijke prijzen en lonen voor boeren,
het beschermen van het milieu en een veilige werkomgeving. De portefeuille is goed gespreid en bestaat
momenteel uit leningen aan 66 bedrijven in 37 kernlanden. Hiermee worden in totaal 23.998 boeren bereikt.
ESPF 4 is het afgelopen kwartaal gesloten voor nieuwe beleggers na een laatste ronde waarin kapitaal werd
opgehaald bij beleggers. De volledige focus bij het team is nu het aan het werk zetten van het gecommitteerde
kapitaal in investeringen in duurzame energie-infrastructuurprojecten in Europa.
Organic Growth Fund heeft een van de investeringen in de portefeuille, biologische supermarkt Marqt, verkocht.
Het team heeft uiteindelijk een impactvolle exit gerealiseerd, waarbij de biologische missie wordt voortgezet, en
medewerkers en andere stakeholders worden ondersteund. Het team heeft een kleine winst gerealiseerd op de
verkoop van deze deelneming. Tegelijkertijd heeft het beheerteam twee nieuwe investeringen aan de portefeuille
toegevoegd: maker van plantaardige vleesvervangingsproducten Hari & Co en producent van biologisch
afbreekbaar plastic Tipa. Meer over de impactmissie van Tipa is beschreven in de ‘Impact Case Study’ in deze
kwartaalbrief.
Green Bond Fund biedt blootstelling aan een goed gespreide portefeuille van groene obligaties, die zijn
uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat
uit 92 bedrijven/ (semi) overheden en 144 groene obligatieleningen.
Voor meer informatie over de ontwikkelingen bij de fondsen waarin de Global Impact Pool investeert verwijzen
wij u naar de fund one-pagers aan het eind van deze kwartaalbrief
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IMPACT CASE STUDY
TIPA
De meest recente investering van het Organic Growth Fund is TIPA, een Israëlisch bedrijf gespecialiseerd in
volledig biologisch afbreekbare plastic verpakkingen. Het bedrijf, in 2019 door het World Economic Forum
genomineerd als Technology Pioneer, heeft als doel om het wereldwijde probleem van plasticvervuiling aan
te pakken.
Met een gemiddelde levensduur van maximaal een jaar zijn kunststoffen voor eenmalig gebruik zeer
vervuilend en vormen zij een groot deel van de miljoenen tonnen plastic die jaarlijks in onze oceanen en
stortplaatsen worden gedumpt. De negatieve effecten van deze vervuiling bedragen naar conservatieve
schatting circa $40 miljard4. Naar schatting van de Verenigde Naties wordt momenteel slechts 9% van het
wereldwijde plastic afval gerecycled . Gezien de enorme omvang van het wereldwijde plasticgebruik is
drastische verduurzaming nodig van deze industrie om de duurzaamheidsdoelen te bereiken die zijn
vastgelegd in SDG 12: duurzame productie en consumptie en 15: leven op het land. Om die reden zijn, naast
het verminderen van het algemene plasticverbruik, ook duurzame alternatieven hard nodig. Dit is waar de
producten van TIPA, die 100% biologisch afbreekbaar zijn in een industriële compostomgeving, het potentieel
hebben voor een verreikende wereldwijde impact.
TIPA werd opgericht in 2010 door medeoprichter en CEO Daphna Nissenbaum. Daphna wilde verpakkingen
creëren die op natuurlijke wijze afgebroken konden worden, samen met het gft-afval. Omdat deze technologie
op dat moment nog niet bestond, begon Daphna samen met een aantal experts aan een vijfjarig traject om
een bio-plastic alternatief te ontwikkelen dat elke adoptiebarrière zou overwinnen. Het resultaat was een
breed scala aan films, laminaten en andere duurzame verpakkingsoplossingen gemaakt van een eigen
mengsel van biologisch afbreekbare polymeren. Daarnaast zijn de producten van TIPA niet alleen biologisch
afbreekbaar, maar bevatten ook ten minste 20% polymeren met een bio-basis, afgeleid van duurzame
bronnen. TIPA werkt hard om dit bio-basispercentage te blijven verhogen tot meer dan 50% om zo een nog
zinvollere bijdrage te leveren aan SDG 12 en 15.
Het bio-plastic van TIPA is flexibel en kan worden aangepast aan de behoeften van de eindgebruiker. De
functionele, mechanische en esthetische eigenschappen zijn vergelijkbaar met die van conventionele
kunststoffen. De verpakkingsoplossing kenmerkt zich, naast biologische afbreekbaarheid in een
compostomgeving, door een vergelijkbare houdbaarheid, duurzaamheid en compatibiliteit met bestaande
productiemachines. De producten van TIPA kunnen worden toegepast in grofweg vier verpakkingssegmenten;
verse producten, droogvoer, kleding en verzending. Deze verpakkingssegmenten vallen allemaal onder plastic
voor eenmalig gebruik, dat ongeveer 50% omvat van de 300 miljoen ton plastic die elk jaar wordt
geproduceerd5 . TIPA heeft momenteel contracten met grote retailers en merken over de hele wereld voor het
leveren van duurzame verpakkingsoplossingen, waarmee een start wordt gemaakt met de overgang naar een
wereld zonder plasticvervuiling.

4

United Nations Environment Programme, Valuing
plastic: The Business Case for Measuring, Managing

and Disclosing Plastic Use in the Consumer Goods Industry (2014).
5
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?isAllowed=y&sequence=1
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Met behulp van de investering van het Organic Growth Fund breidt TIPA haar activiteiten uit en onderzoekt
het een nieuwe mix van biopolymeren uit duurzame bronnen die in meer verschillende omgevingen kunnen
worden afgebroken.

"De verpakking moet zich gedragen als een sinaasappelschil, waardoor de
natuur niet eens merkt dat we hier zijn"
- Daphna Niessenbaum, CEO en medeoprichter van TIPA

IMPACTMETING
KERNCIJFERS - TIPA
2019
Biologisch afbreekbaar alternatief/ niet gebruikte conventionele
kunststoffen
R&D investeringen sinds oprichting
R&D investeringen in 2019
Aantal klanten

400 ton
$17 miljoen
$2 miljoen
80
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OVERZIC H T PORTE FE U ILLE
Onderstaande grafieken tonen de samenstelling van de portefeuille (inclusief toegezegd kapitaal) van de Kempen
Global Impact Pool per eind september 2019. Een deel van de positie in het Green Bond Fund is tijdelijk van aard
en wordt gebruikt voor de afroep van kapitaal door de closed-end beleggingsfondsen in de portefeuille. Wij
verwachten een verdere afname van de positie in het Green Bond Fund omdat we werken aan een nieuwe
investering die diversificatie van de Pool vergroot.

Tabel: Q3 2019 portefeuille incl. commitments

BELEGGINGSCATEGORIE

20%

REGIO

BELEGGINGEN

13%

23%

20%

26%

50%
50%

22%

2%
24%
25%

25%

Private equity
Green bonds
Infrastructuur
Private debt

Bron: Kempen Capital Management

Ontwikkelde markten
Opkomende markten

Emerging. Consumer Fund III
ESPF 4
Green Bond Fund
Agriculture Debt Fund
Organic Growth
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EN H AN C ED S US TAIN AB LE POW ER FU N D 4

KENMERKEN

Het Enhanced Sustainable Power Fund 4 (ESPF 4) heeft als doel om de transitie naar
Asset Manager

KGAL

duurzame energie te ondersteunen. Om deze doelstelling te realiseren investeert het

Structuur

Closed-end

fonds in nog te ontwikkelen (greenfield) en te verbeteren (brownfield) duurzame

Focus

Infrastructuur
– Duurzame
Energie

Fondsomvang

€745 miljoen

energie infrastructuurprojecten.
De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is van groot belang bij het reduceren van de CO2
uitstoot wereldwijd en is de sleutel tot het tegengaan van klimaatverandering. Zoals we allemaal weten heeft
klimaatverandering een grote impact op onze planeet en worden verschillende ecosystemen en onze
voedselvoorziening bedreigd. De risico’s ten aanzien van ondervoeding, armoede en conflictsituaties nemen
hierdoor toe. Het is daarom onze verantwoordelijkheid om deze trend te stoppen, voor onszelf, maar ook voor de

GEMETEN IMPACT

planeet en de generaties na ons.
ESPF 4 neemt deze verantwoordelijkheid door te investeren in duurzame energie. Omdat de wereldwijde vraag
naar energie toeneemt als gevolg van bevolkingsgroei, verstedelijking en toenemende elektriciteitsgebruik, is het
belangrijk dat de lange termijn transitie in de energiesector wordt ondersteund. Door te investeren in projecten
met een lagere C0₂ uitstoot en met een lager waterverbruik dan bij fossiele brandstoffen, wordt er direct een
bijdrage geleverd aan een meer duurzame wereldwijde energie mix.

KPI*

Q2 2019

Additionele duurzame zonne-

101 MWp

UPDATE DERDE KWARTAAL
Tijdens het derde kwartaal bereikte het ESPF 4 fonds van KGAL een mooie mijlpaal van €745,2 miljoen

energie capaciteit die wordt

gecommitteerd kapitaal, door een laatste ronde waarin kapitaal werd opgehaald van een aantal gerenommeerde

toegevoegd p.j.

institutionele beleggers. De Global Impact Pool heeft ook meegedaan in deze laatste ronde en het gecommitteerd

Additionele duurzame wind-

130 MW

het gecommitteerde kapitaal is reeds 1/3-de opgevraagd. Het beheerteam is dit kwartaal bezig geweest met een

energie capaciteit die wordt

project in Portugal, Polen en Noorwegen, die allen nog in de beginfase zijn. De portefeuille van KGAL heeft

toegevoegd p.j.
Duurzame wind energie

402 MW

capaciteit p.j
Duurzame zonne-energie

kapitaal verhoogd van €18 miljoen naar €22 miljoen. Het ESPF 4 fonds is nu gesloten voor nieuwe instroom. Van

43 MWp

momenteel drie projecten waaraan wordt gebouwd: i) een onshore windproject in Zweden met een capaciteit van
130 MW, ii) een zonnepark in Spanje met een capaciteit van 50MWp, iii) een zonnepark in Italië met een capaciteit
van 51 MWp. Twee projecten in de portefeuille zijn reeds gebouwd: i) een offshore windpark langs de kust van
Duitsland met een capaciteit van 402 MW, en ii) een zonnepark in Bulgarije met een capaciteit van 43 MWp.

capaciteit p.j.
* Gebaseerd op de totale investering door het
fonds in de projecten
* Gebaseerd op vijf huidige projecten in het
fonds, twee hiervan zijn al operationeel. Het
getal is pro-rata voor het eigendom van ESPF in
deze projecten.
Bron: KGAL Q2 2019 rapportage, Q3 was nog niet
beschikbaar

Reflectie van windmolenpark Veja Mate in de Duitse Noord Zee
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AG RIC U LTU RE D EB T FU N D

KENMERKEN

Agrarische distributieketens zijn vaak gefragmenteerd en inefficiënt, met name in
Asset manager

ResponsAbility

opkomende markten. Dit is een belangrijke oorzaak waarom veel kleine boeren niet in

Structuur

Open-end

staat zijn om zich te bevrijden van armoede. Het fonds heeft als doel om de

Focus

Agriculture debt

Fondsomvang

$82 miljoen

ontwikkeling van verweven ketens te ondersteunen. Efficiëntere distributieketens
bieden tal van voordelen. Kleinschalige boeren krijgen bijvoorbeeld betere toegang tot
productiegoederen, kapitaal, opleiding en innovaties. Bovendien kunnen ze uiteindelijk
hogere verkoopprijzen eisen. Tegelijkertijd kunnen de inkomens eerlijker worden
verdeeld

tussen

de

deelnemers

in

de

toeleveringsketen.

GEMETEN IMPACT
Door te investeren in groeiende MKB bedrijven die actief zijn in de landbouwwaardeketens, biedt het
Agriculture Debt Fund kleine boeren toegang tot stabiele en beter betalende markten en biedt hen daardoor
meer financiële stabiliteit. Het bestaande aanbod van financiering in de landbouw in opkomende markten
voldoet niet aan wat nodig is om het levensonderhoud van kleine boeren te verbeteren en een duurzame,
sterke distributieketen te ontwikkelen. Het fonds tracht deze leemte op te vullen door zich te richten op de
missing middel, dat wil zeggen groeiende MKB bedrijven die al een aantal jaren ervaring hebben en geen
toegang meer hebben tot microfinancieringsleningen, maar ook nog geen toegang tot de financiering van
gevestigde financiële instellingen, zoals banken.
UPDATE DERDE KWARTAAL
ResponsAbility heeft een gediversifieerde portefeuille opgebouwd van 66 instellingen in 37 kernlanden ter
waarde van $82 miljoen. Met deze leningen bereikte het fonds in totaal 23,998 boeren in het derde kwartaal.
KPI*
# boeren bereikt
# boeren verbonden

Q3 2019
23.998

Het totale aantal boeren verbonden aan de fair trade-instellingen aan de portefeuille bedrijven was 2.636.195.
Dit eerste aantal boeren is lager dan het tweede, omdat niet het hele bedrijf gefinancierd wordt met de lening,
maar een deel, en dus niet alle boeren gelieerd aan een portefeuille onderneming mogen worden geteld.

2.636.195

Top 5 in het fonds

aan fair tradeinstellingen
Bron: responsAbility Q3 2019 rapport
* Gebaseerd op de totale investering door het
fonds

Geografische verdeling
Asia Pacific
Sub-Sahara Afrika
Midden Oosten en Noord Afrika
Zuid Amerika
Overig

38,4%
15,9%
13,2%
10,2%
10,1%

Commodity allocatie
Koffie
Cacao
Eetbare oliën
Noten
Geconserveerd eten

20,0%
15,5%
11,4%
10,9%
4,6%
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EM ERG IN G C ON SU M ER FU N D III
KENMERKEN
Het LeapFrog Emerging Consumer Fund III richt zich op het aanpakken van twee
specifieke problemen. Ten eerste kan het ontbreken van sociale vangnetten in

Structuur

LeapFrog
Investments
Closed-end

Focus

EM Private Equity

Fondsomvang

$743 miljoen

Asset Manager

ontwikkelingslanden er toe leiden dat mensen als gevolg van financiële- of
gezondheidsproblemen in armoede moeten leven. Ten tweede, het ontbreken van
"springplanken", zoals toegang tot krediet of kwaliteitszorg leiden ertoe dat mensen in
ontwikkelingslanden

nauwelijks

aan

armoede

kunnen

ontsnappen.

Het LeapFrog Emerging Consumer Fund III is een private-equityfonds dat zich richt op het verstrekken van
groeikapitaal aan kleine en middelgrote ondernemingen (niet-beursgenoteerd) in opkomende markten. Dit doet

GEMETEN IMPACT

Leapfrog door aanzienlijke minderheidsbelangen of meerderheidsbelangen te nemen. Het fonds richt zich op de
opkomende consument in Afrika en Azië die $2 tot $10 per dag verdient en wil deze groep toegang bieden tot
kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg en financiële diensten. Hierbij kunt u denken aan toegang tot
medicijnen van goede kwaliteit, maar ook het verschaffen van leningen aan bijvoorbeeld kansarme kleinschalige
zelfstandige ondernemers in India.
UPDATE DERDE KWARTAAL
Tijdens het derde kwartaal van 2019 maakte het LeapFrog-team een follow up investering in WorldRemit,en een
iets kleinere follow up investering in GoodLife Pharmacy. Vorig kwartaal werd een nieuwe investering toegevoegd
aan de portefeuille: AIICO Insurance, een Nigeriaanse verzekeraar. Deze investering heeft dit kwartaal ook
goedkeuring gekregen van de Nigeriaanse overkoepelende toezichthouder NAICOM zodat we nu meer details
bekendmaken kunnen maken over o.a. de impactdoelstelling van dit bedrijf.

KPI*

Q3 2019

# banen ondersteund

3.763

Totaal aantal
opkomende
consumenten bereikt

22,5 miljoen

Directe klanten

De investering in AIICO draagt bij aan SDG 8, specifiek subdoel 8.10: ‘het uitbreiden van beschikbaarheid van
financiële diensten en verzekeringen aan allen’. Onverzekerde mensen in opkomende markten zijn vaak maar
één of twee rampen verwijderd van het terugvallen onder de armoedegrens. Een verzekering is een vangnet dat
kan helpen voorkomen dat dat gebeurt. AIICO is de grootste retailverzekeraar in Nigeria met het grootste netwerk
van verzekeringsagenten, en heeft een potentieel bereik van 109 miljoen emerging consumers in Afrika.
Fondsbeheerder LeapFrog wil met het geïnvesteerde kapitaal het aanbod van microverzekeringen van AIICO

16,1 miljoen

uitbreiden (microverzekeringen zijn primair bedoeld voor basale risico’s die ernstig ingrijpen in het leven van de
deelnemers) en meer producten laagdrempelig (online) aanbieden.

Bron: LeapFrog Q3 rapport
* Gebaseerd op de totale investering door het
fonds

Het Emerging Consumer Fund III heeft nu zes impact ondernemingen in portefeuille. We verwachten in de
komende jaren nog acht tot tien additionele impact investeringen in bedrijven van dit fonds gezien het door de
LeapFrog opgehaalde kapitaal.
.

AIICO Insurance: opgericht in 1963, biedt onder andere verzekeringen en pensioenen
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ORG AN IC G ROW TH FU N D

KENMERKEN

We consumeren meer natuurlijke reserves dan de aarde kan bieden. Deze mondiale
Asset Manager

Triodos IM

overbelasting leidt tot uitputting van deze reserves, zoals een afnemende

Structuur
Focus

Open-end
DM Private Equity

bodemvruchtbaarheid en toenemende vervuiling en schaarste. Hoewel voeding

Fondsomvang

€54,6 miljoen

goedkoper is dan ooit, weerspiegelen de prijzen die we betalen niet de daadwerkelijke
prijs, omdat ze niet de schade omvatten die voedselproductie- en consumptiepatronen
veroorzaken aan het milieu, de bodem, biodiversiteit, plattelandsgemeenschappen en
de volksgezondheid. Deze kosten worden in feite overgedragen aan generaties na ons.

GEMETEN IMPACT

Het Organic Growth Fund (OGF) pakt deze uitdagingen in de consumptie- en productieketen aan door te investeren
in de broodnodige transitie naar meer duurzame landbouwsystemen en consumptiepatronen. Dit doen ze door
langetermijnkapitaal te verstrekken aan toonaangevende Europese producenten en distributeurs van biologische
voedingsmiddelen en duurzame consumentenbedrijven. Hoewel de landen waar het fonds momenteel in
investeert over het algemeen hoog scoren op de meeste SDG's, is hun score op SDG 12 (Verantwoorde
consumptie) vrij laag. Daarom kan worden gezegd dat investeringen in deze landen (Nederland, Denemarken,
Zweden, Frankrijk en het VK) in duurzame consumentenbedrijven een positieve bijdrage leveren aan SDG12.

KPI*
# boeren bereikt

# afval vermeden

Q3 2019

OGF richt zich op private equitybeleggingen in toonaangevende Europese biologische en duurzame

23.555

consumentenbedrijven met een relevante staat van dienst. OGF’s investeringen kunnen worden aangemerkt als

6.300 ton

een participatie, waarbij kapitaal wordt verstrekt om zowel de bestaande bedrijfsstrategie te bevorderen als om
groei te realiseren. Het beheerteam van OGF is doorgans zeer betrokken bij het beheer van het bedrijf in een
adviserende functie.

Bron: Organic Growth Fund Q3 rapport
* Gebaseerd op de totale investering door het

UPDATE DERDE KWARTAAL

fonds

Het derde kwartaal was een veel bewogen kwartaal voor het beheerteam van het Organic Growth Fonds. Een
van de investeringen in de portefeuille, biologische supermarkt Marqt, werd verkocht na een intensief
onderhandelingsproces met de mede-eigenaren. Het team heeft uiteindelijk een impactvolle exit weten te
realiseren, waarbij de biologische missie wordt voortgezet en het personeel en andere stakeholders worden
ondersteund. Het team heeft een kleine winst gerealiseerd op de verkoop van deze deelneming. Tegelijkertijd
heeft het beheerteam twee nieuwe investeringen aan de portefeuille toegevoegd: maker van plantaardige
vleesvervangingsproducten Hari & Co, en producent van biologisch afbreekbaar plastic Tipa. Meer over de
impactmissie van Tipa is beschreven in de ‘Impact Case Study’ in deze kwartaalbrief.

TIPA maakt biologisch afbreekbaar plastic.
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KENMERKEN

G REEN B ON D FU ND
Het is algemeen bekend dat de toenemende uitstoot van broeikasgassen leidt tot

Asset Manager

NN IP

Structuur
Focus

Open-end
Green Bonds

Fondsomvang

€1,2 miljard

aanzienlijke klimaatverandering, waaronder stijgende zeespiegels en extremer weer.
Deze klimaatverandering heeft directe en indirecte gevolgen voor iedereen op aarde.
De vervanging van fossiele brandstoffen door schone en duurzame energiebronnen is
een belangrijk onderdeel van de oplossing voor het probleem van klimaatverandering.
Door gebouwen en transport energiezuiniger te maken wordt klimaatverandering
tegengegaan. Tenslotte speelt het aanbieden van groene alternatieven voor vervoer

GEMETEN IMPACT

met fossiele brandstoffen (scheepvaart en luchtverkeer) een belangrijke rol bij het
terugdringen van de uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen.
Het Green Bond Fund heeft als doel om het probleem van klimaatverandering en de gevolgen ervan aan te
pakken. Om dit te realiseren, financiert het fonds groene projecten van bedrijven en overheden die bijdragen aan
het tegengaan van klimaatverandering.

KPI*

Q3 2019

Vermeden CO₂-uitstoot *

613.207 ton CO₂

Het NN Euro Green Bond Fund probeert een brug te slaan tussen de particuliere sector en de benodigde
investeringen om klimaatverandering tegen te gaan. Het fonds belegt in obligaties waarvan de opbrengst
specifiek is voor projecten op het gebied van duurzame energie, groene gebouwen of schoon vervoer.

Bron: NN IP juni rapportage
* Gebaseerd op de totale investering
door het fonds. Gebaseerd op de
gemiddelde

CO₂

besparing

gerapporteerd door 71,4% van de
portefeuille.

UPDATE DERDE KWARTAAL
Het Green Bond Fund biedt toegang tot een gediversifieerde portefeuille van obligaties waarbij de opbrengsten
worden aangewend voor de financiering van nieuwe of bestaande projecten met een meetbaar positief effect op
het milieu. De portefeuille bestaat uit 94 debiteuren en 158 obligatieleningen. Impact wordt onder meer gemeten
door SDG7: betaalbare en schone energie, in het bijzonder door het meten van 'Vermeden broeikasgasemissies’.
Door uw investering in de Global Impact Pool werd 11.520 ton CO₂ vermeden, wat overeenkomt met de jaarlijkse
uitstoot van 1.500 huishoudens of 4.600 personenauto's.

Door zonne-energie projecten te financieren draagt het Green Bond Fund bij aan het verlagen van de CO₂-uitstoot
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M AN AG EM EN T EN ADM IN IS TR ATIE
Fondsstructuur

Luxembourg SICAV Reserved Alternative Investment Fund (“RAIF”)

Beheermaatschappij

Kempen Capital Management N.V. (AIFM)

Beheerteam

Narina Mnatsakanian, Marjoleine van der Peet

Administratiekantoor/
bewaarbank
Accountant

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Juridisch adviseur

Elvinger, Hoss & Prussen

Geschikt voor:

Uitsluitend voor professionele en/of goed geïnformeerde beleggers

PricewaterhouseCoopers

AAN - EN VERKO PEN
Aankopen

Op kwartaalbasis, aanmeldingstermijn 90 werkdagen voor einde kwartaal

Verkopen

Na een lock-up periode van 3 jaar, kwartaalliquiditeit op best effort-basis

S H ARE C LAS S D ETAI LS
Fondsklasse ISIN

Beheervergoeding Service fee
(per jaar)
(per jaar)

Taxe d’Abonnement
(per jaar)

Aan- en
Minimale
verkoopkosten belegging

FA Class

LU 1734080564

Oprichters fondsklasse: gesloten voor nieuwe investeringen

FC Class

LU 1767084921

Oprichters fondsklasse: gesloten voor nieuwe investeringen

B Class

LU1918768901

0,50%

0,20%

0,01%

Geen

€1.000.000

D Class

LU1918769115

1,00%

0,20%

0,01%

Geen

€125.000

C ON TAC T
impactpool@kempen.nl
Kempen’s Global Impact Pool (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is
in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en
staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij
de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk
en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie
(alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).
Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt
geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig
zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot
koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd
op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin
opgenomen gegevens..

