Utrecht, 16 november 2020

a.s.r. opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index
a.s.r. behoort tot de 10% best presterende verzekeraars wereldwijd op het gebied van duurzaamheid
en wordt opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Dat heeft S&P Global
vrijdag 13 november bekendgemaakt.
a.s.r. behaalde een score van 81 punten bij een maximum van 100, een stijging ten opzichte van vorig jaar
toen a.s.r. 73 punten behaalde. De totale score is gebaseerd op drie verschillende dimensies: economisch
(76), sociaal (84) en milieu (97). Het gemiddelde van de verzekeraars wereldwijd ligt op 39 punten.
Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘We zijn trots dat a.s.r. wordt opgenomen in deze toonaangevende index.
Iedereen bij a.s.r. heeft bijgedragen aan dit resultaat. Het is een erkenning voor onze inzet om duurzame
waarde te creëren voor alle stakeholders en te laten zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen goed
samen gaat met winstgevende groei.’
S&P Global beoordeelt ieder jaar meer dan 7.300 beursgenoteerde bedrijven op hun economische, sociale en
milieu prestaties. Afgelopen vrijdag hebben bedrijven hun individuele scores ontvangen. De volledige lijst met
beoordelingen wordt in 2021 door S&P Global gepubliceerd.
De DJSI bestaat sinds 1999 en monitort wereldwijd bedrijven op het gebied van duurzaamheid. De Index
vertegenwoordigt de top 10% van de grootste bedrijven in elke sector van de Dow Jones Global Index.

Mediarelaties
Jordi van Baardewijk
T: +31 (0)6 51 26 63 59
E: jordi.van.baardewijk@asr.nl
www.asrnederland.nl

Investor Relations
T: +31 (0)30 – 257 8600
E: ir@asr.nl
www.asrnederland.nl

Over a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als
vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Kijk voor
meer informatie op www.asrnederland.nl.
Disclaimer
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully.
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press
release is incorrect or incomplete.

