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Goedgekeurd op het directiecomité van 25 september 2017

Management samenvatting
Op haar raad van bestuur van 17 februari 2017 heeft Febelfin een sectoraanbeveling
geformuleerd inzake het opmaken van een beleid rond landbouwgrondstoffen.
Doel is om te vermijden dat het aanbieden van bepaalde beleggingsproducten, op directe of
indirecte wijze, een negatieve impact heeft op de prijs van landbouwgrondstoffen en op die
manier de basis voedselvoorziening van kwetsbare bevolkingsgroepen in gevaar zou brengen.
Argenta verhandelt noch m.b.t. de eigen beleggingsportefeuilles, noch m.b.t. de
beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen die aan klanten worden aangeboden:
-

landbouwgrondstoffen op termijnmarkten onder de vorm van derivaten

-

beleggingsproducten met blootstelling op landbouwgrondstoffen op termijnmarkten onder
de vorm van derivaten.

Dit beleid legt deze keuze formeel vast.
Geregelde monitoring zal compliance met dit beleid verzekeren.
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1. Doelstelling
Argenta wil vermijden dat het aanbieden van bepaalde beleggingsproducten, op directe of
indirecte wijze, een negatieve impact zou hebben op de prijs van landbouwgrondstoffen en zo
de basisvoedselvoorziening van kwetsbare bevolkingsgroepen in gevaar zou brengen.
Dit beleid inzake de handel in landbouwgrondstoffen onder de vorm van derivaten en
beleggingsproducten met blootstelling op landbouwgrondstoffen heeft als doel dergelijke
impact te voorkomen.
2. Toepassingsgebied
2.1

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep

Dit beleid is van toepassing op Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV en al haar
onderliggende entiteiten en verbonden ondernemingen in België, Nederland en Luxemburg;
samen de “Argenta groep”:

2.2

Landbouwgrondstoffen verhandeld onder de vorm van derivaten

Dit beleid heeft specifiek betrekking op de landbouwgrondstoffen die worden
verhandeld op termijnmarkten onder de vorm van derivaten, meer bepaald futures om
een bepaalde hoeveelheid van een grondstof te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde
prijs met een vastgestelde levering op een vooraf bepaald tijdstip in de toekomst.
Landbouwgrondstoffen (“soft commodities”) zijn grondstoffen die geteeld of gekweekt worden,
in tegenstelling tot “hard commodities” die ontgonnen worden. In de praktijk betreft het:
-

Landbouw-, tuinbouw-, wijnbouw- en zuivelproducten;

-

Veehouderijproducten, producten van visvangst en -kwekerij en dierlijke producten;

-

Producten van pluimvee en bijenhouderij;

-

Producten van bosbouw.
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Onder beleggingsproducten met blootstelling op Landbouwgrondstoffen worden financiële
producten verstaan die hun rendement geheel of gedeeltelijk zoeken via het beleggen in
derivaten waarvan de waarde wordt bepaald door de schommelingen van de prijs van
landbouwgrondstoffen en die in de eerste plaats gericht zijn op het genereren van een
rendement of het optimaliseren van een beleggingsportefeuille.
In praktijk gaat het om indexfondsen (Exchange Traded Funds of ETF), Exchange Traded
Commodities (ETC) en certificaten (Exchange Traded Notes of ETN), indien deze derivaten
van landbouwgrondstoffen in portefeuille hebben. Het gaat ook om beleggingsproducten
waarvan de portefeuille ofwel ETF, ETC of ETN die derivaten van landbouwgrondstoffen in
portefeuille hebben ofwel individuele landbouwgrondstoffenderivaten bevat.
De waarde van aandelen of obligaties van bedrijven uit de agro- of voedselindustrie kunnen
indirect worden beïnvloed door de prijzen van landbouwgrondstoffen, maar worden niet
begrepen onder “beleggingsproducten met blootstelling op landbouwgrondstoffen” in de
context van dit beleid.
Investeringen in dergelijke aandelen en obligaties zijn steeds onderworpen aan de
duurzaamheidscriteria
beleggingsportefeuilles

waaraan
van

beleggingen
Argenta,

of

moeten
voor

voldoen
de

voor

de

beleggingsfondsen

eigen
en

beleggingsverzekeringen die worden aangeboden aan de Argenta klant.
3. Beleid inzake de verhandeling van landbouwgrondstoffen of beleggingsproducten met
blootstelling op landbouwgrondstoffen
De Argenta Bank- en Verzekeringsgroep en alle Argenta entiteiten zijn tot op heden nooit
betrokken geweest bij het actief verhandelen van landbouwgrondstoffen die worden
verhandeld op termijnmarkten onder de vorm van derivaten of beleggingsproducten met
blootstelling op landbouwgrondstoffen (zie 2.),
-

noch via de beleggingen van de eigen beleggingsportefeuilles van Argenta Spaarbank en
Argenta Assuranties

-

noch via de beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen (Argenta Funds/ Argenta
Fund of Funds) die binnen de Argenta groep worden beheerd en die Argenta in haar
kantorennetwerk verkoopt aan haar klanten.
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-

noch via de beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen beheerd door externe
vermogensbeheerders die Argenta in haar kantorennetwerk verkoopt aan haar klanten.1

Argenta wenst deze politiek naar de toekomst toe ook niet te wijzigen.
Bij de selectie van vermogensbeheerders zal Argenta enkel dienstverleners aanstellen die
kunnen aantonen dat zij in staat zijn om de bepalingen van dit beleid en het beleggingsbeleid
inclusief de beleggingscriteria van Argenta meer in het algemeen na te leven.

4. Opvolging van het gevoerde beleid
Dit beleid en het beleggingsbeleid van Argenta worden geregeld gemonitored aan de hand
van adequate methodologieën en processen teneinde compliance hiermee te kunnen
verzekeren.

1

Argenta bevestigt dat DPAM Invest B Equities Agrivalue, Carmignac Commodities en de fondsen

beheerd door Edmond de Rotschild Asset Management en GS&P niet beleggen in afgeleide producten
op landbouwgrondstoffen.
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