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AWARDS

DUURZAAM
INVESTEREN
VÉÉL KANSEN, MAAR
OOK UITDAGINGEN
Duurzaamheid staat zeer hoog op de agenda, zowel
bĳ bedrĳven als investeerders, zien Matthew
Thumas en Jan Van Assche van het adviesbureau
Eight Advisory. Investeerders hanteren steeds vaker
ESG- of Environmental, Social en Governancecriteria als ze kiezen waarin ze willen investeren.
Ook omdat ze doorhebben dat duurzaam
ondernemen dé weg naar meer winst is. Voor de
planeet, de samenleving én henzelf.

Links: Jan Van Assche, directeur CFO Advisory bij Eight Advisory
en Matthew Thumas (rechts), partner Valuations bij Eight Advisory

“Je kan zelfs beter dan verwacht presteren
wanneer je voor ESG kiest, als bedrĳf én investeerder
Jan Van Assche, Eight Advisory
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n 2020 haalden ESG-fondsen in de VS dubbel zoveel nieuw
kapitaal binnen als in 2019, volgens Morningstar. “Vooral de
private-equityfondsen pushen daarbij erg richting duurzaamheid”, aldus Matthew. “De meeste institutionele investeerders hanteren vandaag immers ESG-criteria. De privateequityfondsen volgen hen daarin, want anders vermindert
hun toegang tot kapitaal.”

I

Duurzaam investeren leidt tot duurzaam ondernemen
Bijgevolg voelen ook de bedrijven druk van de private-equity-investeerders om duurzaam te ondernemen. “Niet alleen
verhogen ondernemingen zo de waarde van hun merk, beschermen ze hun imago en trekken ze talentvolle professionals aan. Op die manier presteren ze mogelijk ook beter financieel”, vervolgt Jan.
“Vroeger leefde het idee dat je minder zou verdienen als je
duurzaam investeerde en ondernam. Vandaag blijkt het omgekeerde. Je kan zelfs beter dan verwacht presteren wanneer
je voor ESG kiest, als bedrijf én investeerder.”
Vergelĳken moeilĳk, maar beterschap op komst
“Investeerders willen duurzaam investeren, dus vragen ze bedrijven om transparant te communiceren over hoe duurzaam
die zijn”, merkt Jan op. “Maar momenteel bestaan er geen
wereldwijd aanvaarde standaarden voor duurzaamheidsverslagen. Daardoor kunnen investeerders ESG-prestaties
van bedrijven moeilijk vergelijken, en dus maar moeizaam
met ESG-factoren rekening houden in hun investeringsbeslissingen.”
Er is echter veel verandering op til. “We mogen ons aan nieuwe standaarden en wetgeving verwachten, die bedrijven zullen verplichten om meer en consistenter over duurzaamheid
te rapporteren”, reageert Matthew.
Ondersteuning van duurzame bedrĳven en investeerders
Eight Advisory biedt zowel bedrijven als investeerders ondersteuning bij de uitdagingen rond ESG. “We helpen bijvoorbeeld private-equityfondsen en ondernemingen om bedrijven op ESG-vlak te evalueren, als ze erin willen investeren”,
vervolgt Matthew. “Welke duurzame aspecten leiden tot
meer waarde? Welke aspecten houden net potentiële risico’s
in en kunnen mogelijk op lange termijn de waarde aantasten?”
Tegelijk ondersteunt Eight Advisory ondernemingen bij het
opzetten en uitwerken van hun ESG-rapportering. “Waarover
moeten ze in hun sector rapporteren? En hoe moeten ze zich
daarvoor herorganiseren? Bij die transformatie helpen we
hen”, besluit Jan.
Meer weten op www.be.8advisory.com
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