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Környezeti kockázatok, klímaváltozás, kimerülő erőforrások
AKTUÁLISABB, MINT VALAHA
2021
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European green deal
▪

CO2 neutral by 2050

▪

more than 1 trillion euros in sustainable
investments by 2030

▪

Reshaping the EU economy

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
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ESG Impact

Holisztikus megközelítés

ÁGAZATOK, AMELYEK MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLNAK ÉS ENYHÍTIK AZ
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS KÖVETKEZMÉNYEIT
Identification of the leading companies and “Best Ideas"* from the following areas

Energy

Waste &
Recycling

Water

Transformation
Leader

Adjustment/
Adaptation

Infrastructure

Water technology

Waste disposal

Utilities

Healthcare & biotech

Energy efficiency

Water saving

Recycling

Automotive

Agrochemistry

Mobility

Water efficiency

Waste recycling

Green IT

Flood protection

Renewable energy

Irrigation

Waste collection

Industry

Air conditioning technology

Energy efficiency and
renewable energy to
achieve the Paris
climate targets

Protection of water for a
secure supply and
functioning ecosystems

Recovery of resources
through recycling,
avoidance of CO2 and
other environmental
damage

Leader in the
transformation of
environmentally
damaging processes of
the "old economy" for a
clean, sustainable future

Adaptation to the
unavoidable
consequences of climate
change to protect people
and the economy

*The "Best Ideas" are the most promising companies identified by the fund management in the respective area
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ESG Impact

ERSTE GREEN INVEST
portfólió-összetétel*
Environmental topics

Regions

Market cap in EUR

North America
Nordamerika
Energy
Energie

Westeuropa
Western Europe

bil)
Small (<(<1
1 Mrd)
Stil

Wasser
Water

Japan

Recycling

Asia,
Asien
developing countries
Schwellenländer

Transition

Naher
Osten &&
Middle-East
Afrika
Africa

Adaptation
Adaption

G B V*

Mid (1-5
Mrd)
(1-5
bil)
Large (>(>5
5Mrd)
bil)

*Source: Erste Asset Management, data is based on the starting portfolio *Style: Growth, Blend, Value
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EAM ESG Expertise
Pioneering role on sustainability in the region

19
Years of
ESG experience

2009

Since
we are the first
Austrian KAG to hold the Principles
for Sustainable Investments of the
UN

20+

Pooling of voting rights

ESG investment
experts

More than

▐Miért az EAM?
of our equity funds according
to ESG criteria on more than

400

Annual General Meetings*

EUR 12 billion

of the assets we manage are
considering sustainability criteria

Since

2012

We use minimum ethical
standards for all our public
funds

* Aligned volume of our public equity funds as of October 2019
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WATER

Köszönöm a
figyelmet!

TRANSFORMATION

ADAPTION

WASTE &
RECYCLING

ENERGY

ERSTE GREEN INVEST
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Jogi nyilatkozat

WATER

A prezentáció kizárólag szakmai befektetők részére készült.

A prezentációban foglaltak – teljes, vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása,
átdolgozása, terjesztése kizárólag az Erste Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 2426. 9. em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003.; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014, Társaság)
előzetes írásos engedélyével lehetséges.
A prezentációban leírtak kizárólag az általános tájékozódásban kívánnak segítséget nyújtani,
semmilyen körülmények között nem értelmezhetők és minősíthetők személyes befektetésre való
ösztönzésnek, ajánlásnak, befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak,
adótanácsadásnak, elemzésnek, portfóliójelentésnek. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a
befektetések és azok hozamainak alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs
befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át.
Befektetési döntés előtt minden esetben tájékozódni kell a befektetési alapok jegyzéséhez, vételéhez
és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá
óvatosan mérlegelni szükséges a befektetés tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó
esetleges károkat. Megalapozott befektetői döntés csak az adott befektetési alap Tájékoztatója,
Kezelési Szabályzata és Kiemelt Befektetői Információja ismeretében hozható, amelyek az Erste
Alapkezelő Zrt.-nél a www.erstealapkezelo.hu honlapon, az Erste Befektetési Zrt.-nél a
www.ersteinvestment.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában
rendelkezésre állnak.

TRANSFORMATION

ADAPTION

WASTE &
RECYCLING

ENERGY

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a múltbeli adatok alapján nem lehetséges a jövőbeni teljesítményre
vonatkozó megbízható információt levonni!
A kiadványban foglalt információk nem teljes körűek. A dokumentum vagy bármilyen módon történt
másolatának harmadik személyhez kerülése esetén ezen anyagban foglaltak nem jelenthetnek
hivatkozási alapot semmilyen igény érvényesítésére.
A prezentáció 2021.09.10-én készült.
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