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ESG-beleid  

ESG is een Engelstalig acroniem voor ‘environment’ (E), ‘social’ (S) en ‘governance’ (G). Een ESG-

beleid omvat dus principes en objectieven om de impact van onze handelingen naar milieu, 

maatschappij en deugdelijk bestuur op te volgen en te sturen.  

Leo Stevens & Cie is ervan overtuigd dat een ESG-duurzaamheidsbeleid waardevol is en bijdraagt tot 

het toekomstig succes van zowel haar beleggingsproces als van de algemene werking van haar 

organisatie.  

ESG-beleid in het beleggingsproces  

Het beleggingsproces van Leo Stevens & Cie sluit beleggingen in tabak, wapens en kansspelen a priori 

uit. Daarnaast sluit het eveneens bedrijven uit die voorkomen op de exclusielijst van het Noorse 

Government Pension Fund Global:  

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/ 

Het ESG-beleid maakt integraal deel uit van het beleggingsproces en wordt toegepast op alle 

beleggingsproducten van Leo Stevens & Cie (aandelen, obligaties, trackers, beleggingsfondsen, 

gestructureerde producten, enzovoort) doorheen de ganse dienstverlening (discretionair beheer, 

fondsenbeheer, adviesbeheer).  

In het beleggingsproces evalueren Leo Stevens & Cie elke belegging vanuit een diepgaande 

‘risk/return’ financiële analyse. Elke belegging wordt beoordeeld op het gebied van solvabiliteit, 

concurrentieel voordeel en cyclisch karakter. En ten slotte wordt elke belegging ook gescoord op 

haar ESG-kwaliteiten.  

De ESG risico score wordt per bedrijf bottom-up berekend en geeft de impact op de 3 componenten 

weer, waarbij 3 geen ESG-impact inhoudt, 1 de hoogst mogelijke positieve impact en 5 de meest 

negatieve impact. Bedrijven met een slechte ESG-score verhogen het beleggingsrisico en 

beïnvloeden de ‘risk/return’ daardoor negatief : 

• Voor E meten we de impact op CO2-uitstoot, water & afval, biodiversiteit ed. 

• Voor S meten we de impact op arbeidsmanagement, gezondheid & productveiligheid, privacy & 

databescherming ed 

• Voor G meten we kwaliteit management & overzicht, samenstelling RvB, eigenaarschap en 

beloning ed. 

Hierbij gaat de analyst eerst uit van de door Leo Stevens & Cie vastgelegde ESG-basisscore van de 

sector waarin het bedrijf actief is : 

• Gezondheid  : 2 

• Consumptie cyclisch  : 3  

• Consumptie non-cyclisch : 3 

• Financieel   : 3 

• Nut    : 3 

• Informatica   : 3 

• Communicatie  : 3 

• Vastgoed    : 3 

• Materialen   : 4  
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• Industrie   : 4  

• Energie :    : 4  

In tweede instantie volgt de individuele ESG-score van het bedrijf waarin wordt belegd. Daarvoor 

doet Leo Stevens & Cie enerzijds beroep op informatie van externe analysebureau’s zoals 

Sustainalytics, MSCI en Morningstar, en anderzijds op informatie van het bedrijf zelf.  De positieve en 

negatieve impactpunten van de onderneming worden daarbij concreet bepaald. Bedrijven met een 

positieve impact kunnen daardoor een betere ESG-score bekomen dan hun sectorgenoten. Maar 

bedrijven met een hoge negatieve impact scoren zullen slechter dan hun sector. Leo Stevens & Cie 

volgt dus geen relatief scoresysteem maar hanteert scores die de absolute ESG-impact weergeven.   

Deze benadering vertaalt zich in de volgende ‘heat-map’: 

 

Daarbij worden beleggingen met ESG-score 5 geweerd. Beleggingen met ESG-score 4 en 4,5 zijn 
toelaatbaar maar worden gemeden.  
 
Op basis van de MSCI-rating methodologie ambiëert Leo Stevens & Cie een BB resultaat of beter voor 

het geheel van haar beleggingen: 

 

 

 


