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Echiquier Positive Impact Europe
IMPACTRAPPORT 2021 - 4ste editie

La Financière de l’Échiquier (LFDE), een pionier op het gebied van impactbeleggen in 
beursgenoteerde bedrijven, heeft eind 2017 een beleggingsoplossing gelanceerd in 
antwoord op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Het vierde impactrapport van EPIE weerspiegelt onze wens om het effect van 
deze beleggingsstrategie te meten. De strategie streeft naar een positieve impact 
door te investeren in bedrijven die concreet bijdragen tot de kwesties waarmee de 
planeet kampt.

Echiquier Positive Impact Europe, een baanbrekend fonds dat in 2017 werd gelanceerd, blijft geschiedenis schrijven 
met de Europese bedrijven die het selecteert en ondersteunt. In 2021 zijn de eisen van het beleggingsproces 
aangescherpt en zijn er nieuwe ex-ante impactindicatoren geformaliseerd. Olivier de Berranger 

Gedelegeerd algemeen directeur, verantwoordelijk voor vermogensbeheer
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Impactbeleggen
De drie pijlers die centraal staan in het fonds

De intentie van de beleggers om 
bij te dragen tot een meetbaar 
sociaal en/of milieuvoordeel en 
tegelijkertijd financieel rendement 
te behalen*.

Effectmeting of meetbaarheid 
staat voor de beoordeling van de 
externe sociale en/of milieueffecten 
van de beleggingen, afgemeten 
aan de impactdoelstellingen die de 
belegger intentioneel nastreeft*.

intentionaliteit meetbaarheid

Additionaliteit is de specifieke en 
rechtstreekse bijdrage van de bele-
gger die het bedrijf waarin belegd 
wordt of het gefinancierde project 
in staat stelt de positieve impact 
van zijn activiteiten te vergroten. 
Het beantwoordt de vraag:  wat zou 
het verschil* zijn als de activa niet 
door die bepaalde belegger waren 
gefinancierd?

additionaliteit

De balans?
*Source GIIN : Une définition exigeante pour le coté et le non-coté – FIR & France-Invest – 2021. 

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que son investissement dans le compartiment ne génère pas d’impact direct sur l’environnement et la société mais que 
le compartiment cherche à sélectionner et à investir dans les entreprises qui répondent aux critères précis définis dans la stratégie de gestion.

Transparant rapporteren

◆

◆

◆

◆

◆

Echiquier Positive Impact Europe selecteert Europese 
beursgenoteerde bedrijven, van klein tot groot, en alle 
stijlen die zich onderscheiden door:

Maar ook...

Hun directe en/of indirecte bijdragen aan de SDG’s 

Hun goed bestuur en de kwaliteit van hun sociaal- en 
milieubeleid

Een eigen SDG-score om de impact van producten, diensten en 
bedrijfsactiviteiten te beoordelen

Een fonds met Franse, Belgische en Duitse SRI-labels

Een verdeling van de beheerkosten die het filantropische 
DNA van LFDE bestendigt en de impactthese van het fonds 
ondersteunt
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Welke impact in één jaar?

Een steeds innovatievere en strengere aanpak
Methodologische veranderingen in de berekening van de score 
voor bedrijfsinitiatieven in 2021 om aan de eisen van onze 
impactstrategie te blijven voldoen

In 2021 € 525.000 gedoneerd 
aan de Fondation Groupe 
Primonial

In het kort

Een strenge eigen 
methodologie

Een geduldige maar
veeleisende belegger

Een bijzondere
positionering
op impact

Sterke betrokkenheid
bij bedrijven en
ons ecosysteem

De meting van 
onze bijdrage op 
drie niveaus

Delen van de 
gecreëerde 
waarde

Met een gemiddelde aanhoudperiode van de bedrijven in porte-
feuille van 3 jaar en 8 maanden1, een blik op de kenmerkende 
desinvesteringen die de kracht van onze impactbenadering 
bewijzen.

Twee beoogde soorten impact: directe of indirecte impact
Door de mogelijke indirecte impact van ondernemingen te waar-
deren, voorkomen we concentratie van marktstromen, vergroten 
we onze impact en diversifiëren de portefeuille.

Meer dan een verbintenis! 
◆ Individuele betrokkenheid:  een met de onderneming opge-

richte werkgroep om de transparantie van de beloningsregeling 
voor de directie te verbeteren.

◆ Gezamenlijke betrokkenheid:  de betrokkenheid van LFDE bij 
Thermador Groupe in het kader van de Non-Disclosure-campagne 
van het CDP.

◆ Deelname van Thermador Groupe aan de workshop Europese 
taxonomie van de Rencontres du Climat et de la Biodiversité by 
LFDE.

1. Bron: La Financière de l’Échiquier. Niet-gewogen gemiddelde aanhoudperiode van de bedrijven in portefeuille per 31/12/2021
2. Bron: La Financière de l’Echiquier – Gegevens per 31/12/2021

3 niveaus waarop de impactmaatregelen worden gemeten:

Aantal bedrijven dat 
via hun producten, 
diensten en initiatieven 
bijdraagt aan elke SDG:

16 bedrijven in portefeuille dragen dank-
zij hun initiatieven bij tot de verwezen-
lijking van SDG 3. 16 bedrijven in porte-
feuille dragen bij tot SDG 3 dankzij hun 
producten en diensten.

Illustratie2

Het volledige EPIE-impactrapport is beschikbaar op onze website www.lfde.com of op aanvraag bij uw gebruikelijke tussenpersoon.

Score Initiatieven:  

Score Oplossingen: 

voor de portefeuille voor elk bedrijfper SDG
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