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Aan de intekenaars, 

Aan het publiek, 

Aan alle betrokken partijen, 

 

Forum Ethibel heeft het compartiment Responsible Growth Fund van de 

Luxemburgse sicav Argenta-Fund opgenomen in het keurmerkregister van 

financiële producten die het Ethibel EXCELLENCE label dragen. Beleggingsfondsen 

met dit label beleggen hun portefeuille van aandelen of obligaties enkel in bedrijven 

en overheden die opgenomen zijn in het “Ethibel Investeringsregister”.  

Forum Ethibel (www.forumethibel.org) is een onafhankelijk adviesbureau voor 

duurzaam en ethisch beleggen, dat financiële marktspelers ondersteunt bij hun 

aanbod van duurzame spaar- en beleggingsformules. Forum Ethibel wordt erkend 

als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie van 

financiële en niet-financiële producten die beantwoorden aan precieze ethische en 

sociale criteria en aan standaarden op het vlak van milieu en deugdelijk bestuur. 

Om de kwaliteit van duurzame beleggingen te garanderen, werd het Ethibel label 

Europees gedeponeerd als een collectief keurmerk. 

Voor de samenstelling van haar Investeringsregister zoekt Forum Ethibel bedrijven 

die hetzij een pioniersrol, hetzij een toonaangevende rol spelen in hun sector, en 

dit op alle domeinen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De selectie 

gebeurt op basis van technische dossiers, die de informatie over het betreffende 

bedrijf verzamelen en interpreteren, en dit aan de hand van de gegevens afkomstig 

van het bedrijf zelf en alle mogelijke derde informatiebronnen. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door het onderzoeksbureau Vigeo Eiris (www.vigeo-eiris.com), dat elk 

bedrijf in 6 domeinen onderzoekt: Mensenrechten, Milieu, Deugdelijk bestuur, 

Menselijk kapitaal, Marktethiek en Maatschappelijke impact. 

Vigeo Eiris past de strikte onderzoeksregels van de Ethibel-benadering toe. Er is 

bovendien een grondig onderzoek naar uitsluitings- en controversiële activiteiten. 

Bedrijven met een nauwe betrokkenheid in ongewenste activiteiten kunnen worden 

uitgesloten
1
. 

Forum Ethibel organiseert de evaluatie en bepaalt de uiteindelijke samenstelling 

van het register. De Registercommissie, een externe adviescommissie van 

internationale deskundigen, waakt over de volledigheid en relevantie van gegevens 

en adviseert de raad van bestuur over opnames in het Investeringsregister. 

Driemaandelijks worden alle portefeuillebewegingen en -posities door Forum 

Ethibel nagetrokken. Argenta-Fund heeft alle nodige informatie ter beschikking 

gesteld.  

Wij verklaren dat voor de periode van 1/01/2019 tot en met 31/12/2019, alle 

beleggingen volledig conform het huishoudelijk reglement van Ethibel EXCELLENCE 

verliepen. 

 

Voor Forum Ethibel vzw, 

Brussel, 19 februari 2020 

  

Kenny Frederickx, Ro Van den broeck, 

Algemeen Directeur Research Officer 
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Meer informatie over controversiële activiteiten en het uitsluitingsbeleid van Forum Ethibel 

is online beschikbaar. http://forumethibel.org/content/uitsluitingscriteria.html  
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