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Introductie
Bij bunq zijn we er trots op de beste gebruikerservaring te bieden. Dit kunnen we doen
door het bouwen van features die gebruikers willen en nodig hebben. Veel van onze
gebruikers hebben aangegeven dat we duurzaam en veilig moeten investeren. Daarom
hebben we in februari 2019 Keuzevrijheid (Freedom of Choice) geïntroduceerd.
Hiermee kunnen gebruikers bepalen of hun geld wordt geïnvesteerd, en waar hun geld
wordt geïnvesteerd. Onze investeringsopties zijn gekozen in lijn met ons beleid op
Sociaal Verantwoordelijk Investeren, zoals hieronder toegelicht.

Sociaal Verantwoordelijk Investeren
bunq heeft het dagelijks beheer van haar beleggingsportefeuille uitbesteed aan a.s.r.
Asset Management. Ongeacht deze uitbesteding is bunq’s beleid voor verantwoordelijk
investeren van toepassing op de portefeuille. Dit is nauwkeurig afgestemd met het
beleid van ASR en alle investeringen moeten daarom ook voldoen aan de eisen voor
verantwoordelijk investeren van bunq en ASR. bunq weert investeringen/bedrijven die
aan de volgende criteria voldoen:
Bedrijven worden uitgesloten op basis van betrokkenheid bij:
A. controversiële activiteiten:
• wapenhandel
• tabaksindustrie
• kansspelen
• kernenergie (voor bedrijven waar 50% of meer van de omzet is te
herleiden tot kernenergie)
• steenkool
• teerzanden / olieschalie
B. controversieel gedrag:
• frequente en grove schendingen van het Global Compact
Integratie met ESG-beleid (Environmental, Social and Governance) voor
investeringen die gelden als het beste in hun klasse:
bunq geeft de voorkeur aan bedrijven die bovengemiddeld scoren op het gebied van
ESG-beleid en -implementatie. Gebaseerd op onderzoek van Vigeo Eiris, welke is
gecertificeerd door Arista-normen, zijn deze bedrijven geclassificeerd als
vooruitstrevend, duurzaam en als beste in hun klasse, waar gebruik is gemaakt van een
sector-specifieke score op zes deelgebieden: Human Resources, Milieu, Ethisch
handelen, Goed beleid, Sociaal-Maatschappelijke impact en Mensenrechten.
Bovendien investeert bunq uitsluitend in obligaties in Euro’s.
Voor soevereine landen:
bunq investeert uitsluitend in Europese obligaties.
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