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Klimaat verandering
Groeiende wereldbevolking benadrukt noodzaak klimaat maatregelen
Koolstofdioxide concentratie in de atmosfeer

Aantal mensen (miljarden)

CO2 (Deeltjes per miljoen volume)

Wereldwijde bevolking

Jaren

Duizenden jaren voor nu (0 = 1950)
Bron: NOAA en GMO

Bron: Verenigde Naties en GMO

•

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de opwarming van de aarde. Steeds meer zijn de gevolgen van het veranderende
klimaat waar te nemen. Smeltende ijskappen en gletsjers, de toename van extreme weersomstandigheden wereldwijd zoals
hittegolven en orkanen zijn hier duidelijke voorbeelden van. Wetenschappers wereldwijd wijten de opwarming van de aarde aan
menselijk gedrag. De bovenstaande grafieken laat echter zien dat het niet alleen menselijk gedrag betreft maar ook de groei van de
wereldwijde bevolking.

•

Vanzelfsprekend speelt menselijk gedrag ook een grote rol bij de versnelling van de opwarming van de aarde. Wellicht dat dit ook
een onderdeel kan zijn van een mogelijke oplossing voor de toekomst.

•

Als bedrijf houden we hier ook steeds meer rekening mee. Niet alleen in ons beleggingsbeleid maar ook in onze eigen
bedrijfsvoering.

•

Qua beleggingsbeleid houden wij zowel rekening met het risico dat klimaatverandering met zich meebrengt voor bedrijven en
bedrijfstakken als dat wij extra aandacht hebben voor investeringen die bijdragen aan het afremmen van de klimaatverandering. Op
deze manier verbeteren wij het risico/rendementsprofiel en leggen daarnaast meer nadruk op duurzaamheid.
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Disclaimer
Dit document is opgesteld door Insinger Gilissen N.V. (“InsingerGilissen”). InsingerGilissen Bankiers N.V. is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (“DNB”) en de Autoriteit
Financiële Markten (“AFM”) en staat onder toezicht van DNB, AFM en de Europese Centrale Bank. InsingerGilissen Bankiers N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam, KvK-nummer 33004218, kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet bedoeld
om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit
alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de
genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen is houder van het auteursrecht
op de gehele inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit document is gebaseerd op algemeen bekende en/of door InsingerGilissen betrouwbaar
geachte bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de
inhoud van dit document, voor zover het op die bronnen is gebaseerd. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement. Dit document is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van InsingerGilissen. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de
tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren. De presentatie omvat zowel deze tekst als de eventuele voordracht daarvan
inclusief mogelijk aanvullende opmerkingen.
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