Groene obligaties
Sinds 2017 belegt coöperatie DELA in groene obligaties. Dit
is onderdeel van ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
(MVB) beleid. In dit document leggen we uit wat groene
obligaties zijn en waarom DELA hierin belegt.
Wat zijn groene obligaties?
Wanneer instellingen of bedrijven geld nodig hebben kunnen
zij hiervoor een obligatie uitgeven. Het geld van een groene
obligatie wordt voor een ander doeleinde gebruikt dan dat
van ‘traditionele’ obligaties. Het geld wat opgehaald wordt
met een groene obligatie mag namelijk alleen voor specifieke
projecten met een duurzaam karakter worden ingezet. Je kunt
hierbij denken aan het opwekken van duurzame energie of de
bouw van een milieuvriendelijk hoofdkantoor. Op deze manier
leveren groene obligaties niet alleen een financieel, maar ook
maatschappelijk rendement op.
Waarom belegt DELA in groene obligaties?
Coöperatie DELA heeft sinds vele jaren al een Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen (MVB) beleid. De belangrijkste pijlers
hiervan zijn het uitsluiten van bedrijven die niet aan onze
normen voldoen en het aangaan van de dialoog met bedrijven
in onze beleggingsportefeuille over zaken als milieu, ethiek en
arbeidsomstandigheden. We willen ons MVB beleid vanzelfsprekend blijven ontwikkelen. Mogelijke stappen hierin bespraken
we tijdens een dialoog over MVB met leden in 2016. Toen bleek
dat onze achterban het belangrijk vindt dat DELA extra investeert
in bedrijven die iets goeds doen voor mens en milieu. Groene
obligaties zijn hierin een eerste stap.
In 2018 wil DELA minimaal vijftig miljoen euro in groene
obligaties belegd hebben. In de loop van 2018 zal bekeken
worden of dit bedrag stapsgewijs kan worden verhoogd.
Voorbeelden van groene obligaties
Veel verschillende instellingen en bedrijven wereldwijd hebben
een of meerdere groene obligaties uitgegeven. Hieronder staan
enkele voorbeelden uit de beleggingsportefeuille van DELA
(november 2017).
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De instantie Transport for London financiert met de uitgifte
van een groene obligatie diverse duurzame openbaar vervoer
initiatieven die bij moeten dragen aan minder CO2 uitstoot
in de drukke stad Londen.

De Koreaanse automaker
Hyundai heeft een groene
obligatie uitgegeven waarmee innovaties in de meest
duurzame automodellen
onderzocht en doorgevoerd
kunnen worden.

Het Franse vastgoedbedrijf Icade zet de opbrengsten van een
groene obligatie in voor enkele Green Building projecten.
Het gebruik van duurzame energie staat hierbij voorop.

