Engagementprogramma PWRI

Het engagementprogramma speelt een belangrijke rol in ons streven naar waardecreatie op de
lange termijn. Het is bovendien een belangrijk instrument waarmee ESG due dilligence wordt
vormgegeven: identificatie, beoordeling en mitigatie van duurzaamheidsrisico’s van de
portefeuille op maatschappij en milieu en van duurzaamheidsrisico’s die mogelijk een materiële
impact hebben op de portefeuille.
Identificatie en beoordeling van materiële daadwerkelijke en potentiele negatieve impacts is het
startpunt van het engagementprogramma waarmee BMO GAM namens PWRI invulling geeft
aan het mitigatieproces. Mitigatie vindt plaats binnen de drie werkstromen van het
engagementprogramma: engagement met prioriteitsbedrijven, reactief engagement op
controverses en thematisch engagement:
Engagement met prioriteitsbedrijven richt zich op potentiële negatieve invloed en strategische en
ESG-risico’s (Environment, Social en Governance). Jaarlijks worden ondernemingen geselecteerd
die als risicovol worden beoordeeld en die belangrijk zijn in de portefeuille. Hierbij wordt een
systematische methode van kwantitatieve analyse op basis van ESG-data en scores gehanteerd,
gecombineerd met een kwalitatieve beoordeling.
Startpunt is een beoordeling van ESG-prestaties en -risicoclassificatie van ondernemingen in
portefeuille aan de hand van ESG-ratings: absolute scores, relatieve scores (ten opzichte van de
sector) en veranderingen in de tijd. De uitkomst hiervan is inzicht in prestaties van
ondernemingen op belangrijke duurzaamheidsthema's zoals CO2-uitstoot,
arbeidsomstandigheden en corruptie. Daarnaast richt de analyse zich op kernpunten van

corporate governance, zoals onafhankelijkheid van bestuur en belangen van
minderheidsaandeelhouders.
Vervolgens worden de prestaties en strategie van ondernemingen die als belangrijk en risicovol
worden geclassificeerd, kwalitatief beoordeeld aan de hand van onderzoek naar
bedrijfsgeschiedenis, strategie, financiële prestaties en doelen, gecombineerd met een nadere
analyse van ESG-risicobeheersing en ESG-prestaties en –ambities, onder andere op basis van
engagementervaring uit het verleden. Ook wordt daarbij beoordeeld of engagement succesvol
kan zijn en de juiste mitigatiestrategie is. Voor de analyses wordt gebruik gemaakt van gegevens
en inzichten van BMO, MSCI ESG en ISS.
Thematisch engagementprogramma
Naast potentiele negatieve effecten en ESG-risico’s op bedrijfsniveau, worden ieder jaar, mede op
basis van input van PWRI, ESG-thema's, trends en risico’s geïdentificeerd door BMO GAM die van
invloed zijn op groepen ondernemingen, bijvoorbeeld binnen sectoren of regio’s. Deze thema's
worden uitgewerkt in projecten die doorgaans twee tot drie jaar lopen.
Het reactief engagementprogramma richt zich op het mitigeren van daadwerkelijke negatieve
impacts van ondernemingen op maatschappij en milieu. Ieder kwartaal worden schendingen van
de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Global Compact van de Verenigde
Naties door ondernemingen in portefeuille beoordeeld door BMO GAM, mede op basis van
onderzoek door derden. Daarbij wordt geprioriteerd naar ernst van de schending (wat wordt
bepaald door heftigheid, schaal en onomkeerbaarheid van de impact) en de reactie van de
onderneming erop.
Engagement met geselecteerde ondernemingen richt zich op het beëindigen van de schending,
aanpak van de negatieve effecten door herstel en/of verhaal en het voorkomen van schade in de
toekomst.
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