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“Verantwoord beleggen is een kwestie van
ethiek en staat centraal in onze
beleggingscapaciteiten en -processen. Die
centrale positie maakt het ons in combinatie
met het belang dat wij op dit gebied aan
innovatie hechten mogelijk om met een breed
arsenaal specifieke ESG-oplossingen tegemoet
te komen aan de uiteenlopende wensen en
behoeften van onze opdrachtgevers.”
Richard Watts, Global Chief Investment Officer
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In dit rapport leest u uitgebreide informatie over de actieve contacten
(engagement) die we het afgelopen kwartaal namens u met
ondernemingen hebben gehad en welke resultaten er zijn gerealiseerd.
U vindt hier bij elkaar de vertrouwelijke informatie over onze dialoog
met afzonderlijke bedrijven en de uitkomsten van dat engagement in
de vorm van milestones. Gaat het om een onderneming die wij als
prioriteit hebben aangemerkt voor intensieve een-op-een-gesprekken,
dan is er tevens een samenvatting opgenomen van de belangrijkste
risico’s waarvoor de onderneming zich gesteld ziet. Onze
engagementdoelstellingen staan daar ook bij.

Wij hebben het afgelopen kwartaal 161 ondernemingen
aangesproken en 18 mijlpalen bereikt. Deze mijlpalen zijn
doorgaans de uitkomst van engagement in eerdere kwartalen.
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Terugblik kwartaal
In tegenstelling tot de steun van toezichthouders voor verantwoorde beleggingspraktijken in Europa blijft
de huidige Amerikaanse regering vooral tientallen jaren aan vorderingen op dit gebied onderuithalen.

Na eind vorig kwartaal al te zijn gekomen met een regel die het
onmogelijk moet maken voor vermogensbeheerders om
duurzame producten aan te bieden aan mensen die voor hun
pensioen sparen, sloeg het Amerikaanse Department of Labor
(DoL) afgelopen maand weer toe. Het DoL wil nu extra (en in
onze ogen onnodige) beperkingen opleggen aan ‘proxy
voting’ (stemmen per volmacht). Voor pensioenfondsen wordt
het daarmee lastig om hun rechten als aandeelhouder uit te
oefenen. Deze gecoördineerde campagne om beleggers
monddood te maken, baart ons ernstige zorgen. Het toezicht op
portefeuilles verzwakt hierdoor en uiteindelijk is dit schadelijk
voor de deelnemers die hiermee in bescherming moeten
worden genomen. We hebben ons daarom aangesloten bij de
oproep van Amerikaanse en internationale beleggers aan het
DoL om een andere koers in te slaan en deze voorstellen in te
trekken dan wel belangrijk te wijzigen.
We hebben het afgelopen kwartaal ook onze stem laten
meeklinken in groepen (en daar ook leiding aan gegeven) die
zich inzetten voor betere werkwijzen op het gebied van CO2uitstootbeheersing, diversiteit en inclusie, volksgezondheid en
dierenwelzijn.

Amerikaanse toezichthouders steken steeds vaker een
stokje voor verantwoord beleggen
Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving
Als reactie op een Executive Order van Donald Trump vorig jaar
waarin de Amerikaanse sector fossiele brandstoffen extra steun
werd toegezegd is het Department of Labor (DoL) gestart met
een raadplegingsperiode voor twee aparte regels die van
invloed zijn op particuliere pensionregelingen die onder het
toezicht van de Employee Retirement Income Security Act
(ERISA) vallen. Volgens de eerste regel zou een beleggingsfonds
worden uitgesloten als die duurzaam beleggen (ESG) als
standaardoptie aanbiedt voor deelnemers aan een ERISAregeling. Onze reactie op de consultatie was dat de integratie
van ESG-afwegingen een integraal onderdeel vormt van een
weloverwogen beleggingsanalyse. Met andere woorden: door
deze regel lopen pensioenfondsdeelnemers het risico dat hun
beleggingen zich minder goed ontwikkelen en de risico’s op de
lange termijn minder effectief worden beheerst.
Met de tweede regel wil het DoL de zorg aanpakken over de
manier waarop ERISA-regelingen omgaan met de uitoefening
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van stemrecht, in het bijzonder voor wat betreft
aandeelhoudersmoties over milieu en maatschappij. Het DoL
stelt een nieuwe eis voor, namelijk een economische analyse.
Voordat een ERISA-regeling bij een aandeelhoudersvergadering
namens de deelnemers stemrecht kan uitoefenen zou er eerst
moeten worden geanalyseerd of die stem economisch van
invloed is op de specifieke regeling of dat het belang in de
bewuste onderneming materieel genoeg is om de uiteindelijke
uitkomst te beïnvloeden. Onze reactie richting het DoL was dat
dit voorstel de voordelen van stemmen bij volmacht belangrijk
onderwaardeert door de ERISA-regeling feitelijk te stimuleren
om dan maar niet te stemmen. Bovendien is de invoering van de
nieuwe regels onpraktisch en duur.
In het afgelopen kwartaal volgden ook de slotconclusies van de
SEC over twee belangrijke regelgevingsonderwerpen nadat er
eerder dit jaar een consultatie was gehouden. In onze reorapportage over het eerste kwartaal valt terug te lezen hoe wij
op die raadpleging hebben gereageerd. De eerste betrof de
landelijke regelgeving over volmachtadviesbureaus. In de
uiteindelijke regelgeving heeft de SEC de eis laten vallen dat
emittenten onderzoek voor publicatie onder ogen moesten
krijgen. Dit is echter vervangen door een nieuwe bepaling dat
een emittent zulk onderzoek gelijk met de klant te zien krijgt,
samen met de eis dat de belegger moet aantonen dat een
eventueel weerwoord van een onderneming achteraf wordt
meegenomen. Hiermee is in feite een deel van de last
doorgeschoven van het volmachtadviesbureau naar de belegger
zelf. Volmachtadviesbureau ISS gaat door met de aangespannen
rechtszaak, dus hier kan nog verandering in komen.
De tweede serie voorgestelde regels betreft een wijziging van
de voorwaarden waaronder beleggers een aandeelhoudersmotie
kunnen indienen. De drempel voor het aandelenbezit en voor
het opnieuw indienen van een motie gaat omhoog en het wordt
verplicht voor de indiener(s) om eerst met de onderneming over
de motie te overleggen. Behalve dat er een problematische
‘momentum’-regeling uit het voorstel is gehaald (waaronder dat
een motie kon worden uitgesloten als de steun lager was dan bij
eerdere gelegenheden) zijn de uiteindelijke regels in grote lijnen
onveranderd gebleven. Gezien het positieve effect dat het
proces van aandeelhoudersmoties heeft gehad op de
verbetering van ESG en in het bijzonder de corporate
governance-praktijken bij Amerikaanse bedrijven is dit een
teleurstellende uitkomst.

BMO Global Asset Management

Het Climate Action 100+ initiatief, dat inmiddels een vermogen
van $ 47 biljoen vertegenwoordigt, heeft alle 161 aangesloten
ondernemingen aangeschreven met het verzoek om
informatieverschaffing aan de hand van een verzameling
gezamenlijke criteria en maatstaven voor klimaatverandering,
waaronder streefdoelen, governance en strategie. De reactie van
de bedrijven wordt gebruikt voor een publiek benchmarkverslag.
Dat verschijnt in het eerste kwartaal van 2021.
BMO Global Asset Management heeft zich aangesloten bij de
CDP Science-Based Targets Campaign. De campagne heeft
meer dan 1800 ondernemingen in allerlei sectoren en regio’s in
het vizier: het verzoek is om een emissiestreefdoel voor de
lange termijn te formuleren dat overeenkomt met een netto CO2uitstoot van nul in 2050 om op die manier de wereldwijde
temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken. De campagne past bij
wat we van ondernemingen vragen in de meer specifiek
gerichte Climate Action 100+ campagne alsook bij de
engagementbenadering van BMO GAM zelf.
De timing van deze twee ontwikkelingen is vooral zo belangrijk
omdat we vaart in het geheel proberen te krijgen voorafgaand
aan de verzette COP26-klimaatonderhandelingen in 2021.
De regelgeving over klimaatinformatie wordt ook steeds verder
aangescherpt. Zo heeft de Britse regering een raadpleging lopen
over verplichte klimaatrisicorapportage door grote binnenlandse
pensioenfondsen conform de Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD). In Nieuw-Zeeland ligt er een
voorstel van de regering om TCFD-rapportage verplicht te maken
voor grote ondernemingen en financiële instellingen.

Update Workforce Disclosure Initiative
Rapportagestandaarden
BMO GAM is al sinds de aanvang in 2016 een van de beleggerondertekenaars van het Workforce Disclosure Initiative (WDI). En
vanaf dat allereerste begin stimuleren we ondernemingen om
informatie via de jaarlijkse enquête van het WDI te rapporteren.
En vragen we van het WDI dat de enquête iets om het lijf heeft
en hanteerbaar is voor zowel beleggers als ondernemingen1.
Belangrijke bevindingen van de evaluatie2van de bijdragen van
118 ondernemingen aan de enquête van 2019 waren onder
andere dat ondernemingen over het algemeen niet staan te
trappelen om cijfers prijs te geven over het personeelsverloop of
over de interne verantwoordingsmechanismen ten bate van de
governancestructuur voor het personeel. Daarnaast is er een
grotere bereidheid om gegevens te delen over maatstaven voor
vast personeel dan voor de flexibele schil.
Ook duidelijk is dat het concept ‘living wage’ (eerlijk of leefbaar
loon) niet altijd door ondernemingen wordt begrepen. Dat

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Derde kwartaal 2020

De afbraak van arbeidswetgeving in India tegengaan
Gezamenlijk engagement
In het tweede kwartaal van 2020 kondigden twee staten in het
noorden van India aan dat de arbeidswetgeving drie jaar zou
worden opgeschort vanwege de door COVID-19 afnemende
productievraag. Het gevolg voor de arbeidskrachten: lonen ruim
onder het minimumloon in de regio, geen recht op opgebouwde
(pensioen)uitkeringen en geen ontslagbescherming. Die
negatieve effecten maken op hun beurt weer het risico van
uitbuiting en armoede groter.
Om meer inzicht te krijgen in de situatie in de regio en te
onderzoeken wat de beste ingang is voor engagement hebben
we contact gezocht met ons kantoor in India en de CEO van het
Ethical Trading Initiative naast ook de ngo ShareAction. Besloten
is om samen met ShareAction zeven multinationale merken te
benaderen waarvan we konden nagaan dat die in de betrokken
staten hun producten inkopen, waaronder The Gap, Esprit en
Marks & Spencer. We hebben die bedrijven gevraagd om er
samen met hun leveranciers voor te zorgen dat de standaarden
van de arbeidswetweging van vóór COVID-19 worden
gehandhaafd, inclusief lonen op of boven het minimumloon
(met als uiteindelijke doel een leefbaar loon te betalen), het
aantal reguliere krachten te verhogen, en het aandeel indirecte/
incidentele arbeid te verlagen ten gunste van mensen die direct
in dienst zijn. We verwachten eind september iets van de
merken te horen en er zijn al twee (telefoon)gesprekken/
videobijeenkomsten voor later in het kwartaal belegd.

Inzet voor een gezonder productaanbod
Gezamenlijk engagement
Als lid van het Healthy Markets- initiatief van ShareAction
hebben we onze handtekening gezet onder een gezamenlijke
brief aan zeven Britse supermarktketens waarin we om hun
steun vroegen voor inspanningen tegen obesitas. Dat zouden die
supermarkten moeten doen door zich sterk te maken voor
gezondere eetgewoonten en door ambitieuze streefdoelen te
formuleren voor meer aanbod van producten met een laag
calorisch en suikergehalte. Het initiatief kan rekenen op de steun
van beleggers die meer dan $ 1 biljoen aan vermogen beheren
en richtte zich op Tesco, Sainsbury's, Marks & Spencer,
Morrison, Iceland, Asda en Co-op. Benadrukt werd daarnaast
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We hebben het afgelopen kwartaal 62 ondernemingen gevraagd
te reageren op de enquête van 2020, die op 1 september van
start ging. We hebben daarnaast samen met
vertegenwoordigers van het WDI een vraag- en antwoordsessie
georganiseerd waarin we het nut van de enquête voor beleggers
hebben toegelicht, nader zijn ingegaan op specifieke gevallen,
en de vragen in de jaarlijkse enquête en de voor ondernemingen
beschikbare hulp (zoals vooringevulde velden) hebben uitgelegd.
De videobijeenkomst werd bijgewoond door negen bedrijven,
waaronder Novartis, adidas en Continental.

Maatschappij

Er vallen dit kwartaal twee belangrijke ontwikkelingen te
melden over de samenwerking van beleggers op het gebied van
klimaatverandering.

Milieu

Gezamenlijk engagement

verrast ons eigenlijk niet echt. Die wetenschap is nuttig voor
onze engagementactiviteiten in het Living Wage-project.

Inleiding

Bevorderen klimaatbeheer en rapportagestandaarden
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de verantwoordelijkheid van de supermarkten om de consument
te helpen gezonder te kiezen via betere informatie op etiketten.
De coronaviruspandemie heeft vooral mensen met
onderliggende gezondheidsproblemen zwaar getroffen. Het
risico op overlijden is bijvoorbeeld 33% hoger voor zwaarlijvige
mensen. Dit is weer een illustratie van de maatschappelijke
kosten van het enorme aanbod goedkope suiker- en calorierijke
producten. Behalve dat supermarkten hiermee bijdragen aan
een gezonde samenleving kunnen ze door hun aanbod aan te
passen profiteren van het groeiende aantal consumenten dat
actief naar gezondere alternatieven zoekt en zich ook
positioneren om beter om te gaan met mogelijk strengere
regelgeving.

Sterkere werkwijzen voor het welzijn van vee komt de
bedrijfsvoering ten goede
Gezamenlijk engagement
BMO GAM heeft in juli 2020 een handtekening gezet onder de
Global Investor Statement on Farm Animal Welfare van de
Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW).
Inmiddels hebben 33 institutionele beleggers, die samen een
beheerd vermogen van £ 2,5 biljoen vertegenwoordigen, zich
achter de verklaring geschaard.
Als medeondertekenaar van deze beleggersverklaring zetten we
hiermee publiekelijk kracht bij onze overtuiging dat het welzijn
van vee een materieel beleggingsrisico vormt. We zien dat de
consument zich steeds meer zorgen maakt over dierenwelzijn en
zijn van mening dat voedingsmiddelenconcerns die op dit gebied
het voortouw nemen de consument kunnen aantrekken en
behouden. We vragen om die reden van bedrijven dat ze niet
alleen in de eigen bedrijfsactiviteiten maar ook in de keten de
standaard voor dierenwelzijn verhogen. Daarnaast ijveren we
voor duidelijke en transparante rapportage over dit onderwerp.
De BBFAW is een belangrijk instrument om
voedingsmiddelenconcerns te stimuleren om de rapportage te
verbeteren, alsmede om toonaangevende werkwijzen én
verbeterpunten voor het voetlicht te brengen. We nemen de
bevindingen van de BBFAW mee in onze gesprekken met de
voedselindustrie; aan de hand van die benchmark kunnen we
ons engagement toespitsen op de belangrijkste problemen die
we willen bespreken.
Zie ook onze Viewpoint uit november 2019: “Informatie over personeel:
waarom nodig en wat hebben bedrijven er zelf aan.”
1

https://shareaction.org/workforce-disclosure-initiative/why-disclose-tothe-wdi/wdi-2019-findings/
2
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Stewardship-codes

Canada
VK
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Aan de hand van een stewardship-code kan de belegger definities en invulling geven aan diens
eigenaar- en governance-verantwoordelijkheden. In de afgelopen jaren zijn er wereldwijd diverse
stewardship-codes verschenen (en zijn die codes aan belang toegenomen). In voorkomende gevallen is
een dergelijke code echt bindende regelgeving, maar vaker betreft het vrijwillige standaarden.
Hieronder volgt een overzicht van landen die een stewardship-code hebben.

Denemarken
Nederland
Zwitserland
Italië

VS (ISG)

Japan
Zuid-Korea

India

Taiwan
Hong Kong
Thailand
Maleisië
Singapore

Kenia
Brazilië

Australië
Zuid-Afrika
Global: The ICGN Global
Stewardship Principles

Bijdragen openbaar beleid dit kwartaal
Canada

VS

VS

Maand: September

Maand: September

Maand: September

Uitgifte: Eisen ESG-informatieverschaffing,
stimuleren aandeelhoudersrechten en
bestuursdiversiteit naar etniciteit en gender

Uitgifte: Rol duurzame fondsen binnen
particuliere pensioenregelingen in Amerika

Uitgifte: Nieuwe regelgeving voor stemmen
bij volmacht (‘proxy voting’) door particuliere
pensioenregelingen in Amerika

Initiatief: Raadpleging Ontario Capital
Markets Modernization Taskforce: door groep
beleggers ingediende bijdrage
Onze positie: We hebben aangedrongen op
rapportage door bedrijven o.b.v. TCFD- en
SASB-kaders voor grotere beschikbaarheid
van vergelijkbare, materiële ESG-gegevens
voor beleggers. We zijn daarnaast vóór
verplichte doelen voor diversiteit in het
bestuur. We hebben ons daarentegen
uitgesproken tegen beleidsvoorstellen die
de onafhankelijkheid van proxy votingadvies en het indienen van
aandeelhoudersmoties in Canada negatief
kunnen beïnvloeden.

Initiatief: Amerikaanse Department of Labor
Onze positie: We hebben aangegeven dat
de integratie van ESG-afwegingen een
wezenlijk onderdeel uitmaakt van een
verstandige beleggingsanalyse. Met andere
woorden: door deze regel lopen
pensioenfondsdeelnemers het risico dat hun
beleggingen zich minder goed ontwikkelen
en de risico’s op de lange termijn minder
effectief worden beheerst.
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Initiatief: Amerikaanse Department of Labor
Onze positie: Onze reactie was dat dit
voorstel de voordelen van ‘proxy voting’
belangrijk onderwaardeert door een ERISAregeling feitelijk te stimuleren om dan maar
niet te stemmen. Bovendien is de invoering
van de nieuwe regels onpraktisch en duur.
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In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ondernemingen die op onze jaarlijkse prioriteitenlijst staan. Met deze
ondernemingen - die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille - hebben wij het afgelopen kwartaal contact
gehad. De selectie van prioriteitsondernemingen is gebaseerd op een grondige analyse van onze klanten, onze eigen ESG-risicoscores,
eerdere engagementactiviteiten alsmede het oordeel en de expertise van ons Governance & Sustainable Investment team. Voor
iedere prioriteit wordt aan het begin van het jaar vastgesteld wat de engagementsdoelstellingen zijn (zie Outlook reo®2019
Engagementprojecten en Prioriteitsondernemingen). De activiteiten zijn bij deze prioriteitsondernemingen intensiever dan bij
bedrijven waarmee we reactief engagen. Over onze contacten met ondernemingen brengen wij verslag uit in de vorm van
casestudies. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal in positieve danwel negatieve zijn opgevallen. Voor uitgebreide
informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online reo®Partner Portal.

Anthem Inc

Gezondheidszorg

Banco Santander SA

Financiële instellingen

Goed

Barclays PLC

Financiële instellingen

Goed

Bausch Health Cos Inc

Gezondheidszorg

Voldoende

Chevron Corp

Energie

Voldoende

Freeport-McMoRan Inc

Basismaterialen

Mondelez International Inc

Dagelijkse consumentengoederen

Naspers Ltd

Duurzame consumentengoederen

POSCO

Basismaterialen

Voldoende

Royal Dutch Shell PLC

Energie

Goed

UnitedHealth Group Inc

Gezondheidszorg

Voldoende

Vale SA

Basismaterialen

Wells Fargo & Co

Financiële instellingen

ESG-risicoscore:

●

●
●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

●

●
●

●

●
●

●
●
●

Voldoende

●
●

●
●
●

●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:
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●

●
●
●

●

Matig

Ondernemingsbestuur

Duurzame consumentengoederen

Volksgezondheid

IT

Amazon.com Inc

Arbeidsomstandigheden

Alibaba Group Holding Ltd

Mensenrechten

Sector

Bedrijfsethiek

ESGrisicoscore Reactie op engagement

Naam

Milieuzorg

Thema’s
Klimaatverandering

Governance
Maatschappij
Milieu
Inleiding

Engagement prioriteitsbedrijven

Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Energie

China Resources Gas Group Ltd

Hong Kong

Nutsbedrijven

China Shenhua Energy Co Ltd

China

Energie

Fiat Chrysler Automobiles NV

VK

Duurzame consumentengoederen

JBS SA

Brazilië

Dagelijkse consumentengoederen

JPMorgan Chase & Co

VS

Financiële instellingen

Korea Electric Power Corp

Zuid-Korea

Nutsbedrijven

McDonald's Corp

VS

Duurzame consumentengoederen

Pfizer Inc

VS

Gezondheidszorg

Sinopharm Group Co Ltd

China

Gezondheidszorg

Uber Technologies Inc

VS

Industrie

UnitedHealth Group Inc

VS

Gezondheidszorg

US Bancorp

VS

Financiële instellingen

Vale SA

Brazilië

Basismaterialen

✔

Wells Fargo & Co

VS

Financiële instellingen

✔

ESG-risicoscore:

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

✔

●

●
●

●
●
●
●

●

●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:
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Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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China

Volksgezondheid

China Petroleum & Chemical Corp

Arbeidsomstandigheden

Dagelijkse consumentengoederen

Mensenrechten

Sector

VS

Bedrijfsethiek

Land

Albertsons Cos Inc

Milieuzorg

Naam

Klimaatverandering

Prioriteitsbedrijf

Thema’s

Milieu

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog,
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online
reo®Partner Portal.

Inleiding

Engagementtrajecten en uw fonds: rating
rood

VS

Duurzame consumentengoederen

✔

AngloGold Ashanti Ltd

Zuid-Afrika

Basismaterialen

Anthem Inc

VS

Gezondheidszorg

Aramark

VS

Duurzame consumentengoederen

Assura PLC

VK

Onroerend goed

Banco Santander SA

Spanje

Financiële instellingen

✔

Bausch Health Cos Inc

VS

Gezondheidszorg

✔

BHP Group Ltd

Australië

Basismaterialen

Chipotle Mexican Grill Inc

VS

Duurzame consumentengoederen

Costco Wholesale Corp

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Daimler AG

Duitsland

Duurzame consumentengoederen

Dali Foods Group Co Ltd

China

Dagelijkse consumentengoederen

Freeport-McMoRan Inc

VS

Basismaterialen

Glencore PLC

Zwitserland

Basismaterialen

HSBC Holdings PLC

VK

Financiële instellingen

Kraft Heinz Co/The

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Restaurant Brands International Inc

Canada

Duurzame consumentengoederen

Starbucks Corp

VS

Duurzame consumentengoederen

Sysco Corp

VS

Dagelijkse consumentengoederen

TUI AG

Duitsland

Duurzame consumentengoederen

Twitter Inc

VS

IT

Woolworths Group Ltd

Australië

Dagelijkse consumentengoederen

Yum! Brands Inc

VS

Duurzame consumentengoederen

ESG-risicoscore:

●

●
●

●
●
●
●

●

✔

●
●
●
●
●

●
●

●
●
✔

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

12

●

Ondernemingsbestuur

Amazon.com Inc

Volksgezondheid

✔

Arbeidsomstandigheden

IT

Mensenrechten

Sector

China

Bedrijfsethiek

Land

Alibaba Group Holding Ltd

Milieuzorg

Naam

Prioriteitsbedrijf

Thema’s
Klimaatverandering

Governance
Maatschappij

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog,
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online
reo®Partner Portal.

Inleiding

Milieu

Engagementtrajecten en uw fonds: rating
oranje

Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Onroerend goed

Auchan Holding SA

Frankrijk

Dagelijkse consumentengoederen

Barclays PLC

VK

Financiële instellingen

Bayer AG

Duitsland

Gezondheidszorg

Bayerische Motoren Werke AG

Duitsland

Duurzame consumentengoederen

Becton Dickinson and Co

VS

Gezondheidszorg

BHP Group PLC

Australië

Basismaterialen

BP PLC

VK

Energie

Cargill Inc

VS

Duurzame consumentengoederen

Chevron Corp

VS

Energie

Coles Group Ltd

Australië

Dagelijkse consumentengoederen

Colruyt SA

België

Dagelijkse consumentengoederen

Commonwealth Bank of Australia

Australië

Financiële instellingen

Conagra Brands Inc

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Continental AG

Duitsland

Duurzame consumentengoederen

Darden Restaurants Inc

VS

Duurzame consumentengoederen

Deutsche Telekom AG

Duitsland

Communication Services

Elanco Animal Health Inc

VS

Gezondheidszorg

Eni SpA

Italië

Energie

Facebook Inc

VS

IT

Gold Fields Ltd

Zuid-Afrika

Basismaterialen

Goldman Sachs Group Inc/The

VS

Financiële instellingen

Grupo Bimbo SAB de CV

Mexico

Dagelijkse consumentengoederen

ESG-risicoscore:

●
●
●
✔

●
●

●
●
●

●

●
●

●

●
●
●
✔

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●
●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Derde kwartaal 2020

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

13

Maatschappij

Governance
Ondernemingsbestuur

Canada

Volksgezondheid

Artis Real Estate Investment Trust

Arbeidsomstandigheden

Financiële instellingen

Mensenrechten

Sector

Nederland

Bedrijfsethiek

Land

ABN AMRO Group NV

Milieuzorg

Naam

Klimaatverandering

Prioriteitsbedrijf

Thema’s

Milieu

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog,
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online
reo®Partner Portal.

Inleiding

Engagementtrajecten en uw fonds: rating
geel

Dagelijkse consumentengoederen

Jazz Pharmaceuticals PLC

Ierland

Gezondheidszorg

Kroger Co/The

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Mohawk Industries Inc

VS

Duurzame consumentengoederen

Mondelez International Inc

VS

Dagelijkse consumentengoederen

✔

Naspers Ltd

Zuid-Afrika

Duurzame consumentengoederen

✔

Newmont Corp

VS

Basismaterialen

Persimmon PLC

VK

Duurzame consumentengoederen

POSCO

Zuid-Korea

Basismaterialen

Qatar National Bank QPSC

Qatar

Financiële instellingen

Royal Dutch Shell PLC

Nederland

Energie

RWE AG

Duitsland

Nutsbedrijven

Samsung Electronics Co Ltd

Zuid-Korea

IT

Sanofi

Frankrijk

Gezondheidszorg

Sodexo SA

Frankrijk

Duurzame consumentengoederen

South32 Ltd

Australië

Basismaterialen

STERIS PLC

VS

Gezondheidszorg

Top Glove Corp Bhd

Maleisië

Gezondheidszorg

Ubisoft Entertainment SA

Frankrijk

IT

Unilever PLC

VK

Dagelijkse consumentengoederen

Walmart Inc

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Westpac Banking Corp

Australië

Financiële instellingen

ESG-risicoscore:

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●

●
●
●

✔

✔

●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:
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Ondernemingsbestuur

VS

Volksgezondheid

Hormel Foods Corp

Arbeidsomstandigheden

Dagelijkse consumentengoederen

Mensenrechten

Sector

VS

Bedrijfsethiek

Land

Hershey Co/The

Milieuzorg

Naam

Klimaatverandering

Prioriteitsbedrijf

Governance
Maatschappij
Milieu
Inleiding

Thema’s

Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Duurzame consumentengoederen

Allianz SE

Duitsland

Financiële instellingen

Anglo American PLC

VK

Basismaterialen

Antofagasta PLC

Chili

Basismaterialen

AstraZeneca PLC

VK

Gezondheidszorg

BAE Systems PLC

VK

Industrie

Banco Bradesco SA

Brazilië

Financiële instellingen

BASF SE

Duitsland

Basismaterialen

Beiersdorf AG

Duitsland

Dagelijkse consumentengoederen

Bunge Ltd

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Campbell Soup Co

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Carrefour SA

Frankrijk

Dagelijkse consumentengoederen

Casino Guichard Perrachon SA

Frankrijk

Dagelijkse consumentengoederen

Clicks Group Ltd

Zuid-Afrika

Dagelijkse consumentengoederen

Compass Group PLC

VK

Duurzame consumentengoederen

Covestro AG

Duitsland

Basismaterialen

Credit Suisse Group AG

Zwitserland

Financiële instellingen

Danone SA

Frankrijk

Dagelijkse consumentengoederen

Deutsche Bank AG

Duitsland

Financiële instellingen

Deutsche Boerse AG

Duitsland

Financiële instellingen

Deutsche Post AG

Duitsland

Industrie

E.ON SE

Duitsland

Nutsbedrijven

easyJet PLC

VK

Industrie

ESG-risicoscore:

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Derde kwartaal 2020

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Maatschappij

Governance
Ondernemingsbestuur

Duitsland

Volksgezondheid

adidas AG

Arbeidsomstandigheden

Gezondheidszorg

Mensenrechten

Sector

VS

Bedrijfsethiek

Land

AbbVie Inc

Milieuzorg

Naam

Klimaatverandering

Prioriteitsbedrijf

Thema’s

Milieu

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog,
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online
reo®Partner Portal.

Inleiding

Engagementtrajecten en uw fonds: rating
groen

Industrie

Flutter Entertainment PLC

Ierland

Duurzame consumentengoederen

General Mills Inc

VS

Dagelijkse consumentengoederen

Gilead Sciences Inc

VS

Gezondheidszorg

GlaxoSmithKline PLC

VK

Gezondheidszorg

HeidelbergCement AG

Duitsland

Basismaterialen

Henkel AG & Co KGaA

Duitsland

Dagelijkse consumentengoederen

ICA Gruppen AB

Zweden

Dagelijkse consumentengoederen

Infineon Technologies AG

Duitsland

IT

Informa PLC

VK

Duurzame consumentengoederen

Intel Corp

VS

IT

InterContinental Hotels Group PLC

VK

Duurzame consumentengoederen

International Flavors & Fragrances Inc

VS

Basismaterialen

Intertek Group PLC

VK

Industrie

J Sainsbury PLC

VK

Dagelijkse consumentengoederen

Jeronimo Martins SGPS SA

Portugal

Dagelijkse consumentengoederen

Johnson & Johnson

VS

Gezondheidszorg

Kasikornbank PCL

Thailand

Financiële instellingen

Kerry Group PLC

Ierland

Dagelijkse consumentengoederen

Koninklijke Ahold Delhaize NV

Nederland

Dagelijkse consumentengoederen

Malayan Banking Bhd

Maleisië

Financiële instellingen

Merck & Co Inc

VS

Gezondheidszorg

Merck KGaA

Duitsland

Gezondheidszorg

METRO AG

Duitsland

Dagelijkse consumentengoederen

Mowi ASA

Noorwegen

Dagelijkse consumentengoederen

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in
Muenchen

Duitsland

Financiële instellingen

National Grid PLC

VK

Nutsbedrijven

Nestle SA

Zwitserland

Dagelijkse consumentengoederen

Newcrest Mining Ltd

Australië

Basismaterialen

Novartis AG

Zwitserland

Gezondheidszorg

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

Singapore

Financiële instellingen

Rio Tinto Ltd

VK

Basismaterialen

Roche Holding AG

Zwitserland

Gezondheidszorg

SAP SE

Duitsland

IT

Siemens AG

Duitsland

Industrie

Sirius Real Estate Ltd

Duitsland

Onroerend goed

ESG-risicoscore:

●
●
●

●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●

●

●

●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:
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●
●

Ondernemingsbestuur

Taiwan

Volksgezondheid

Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

Arbeidsomstandigheden

Gezondheidszorg

Mensenrechten

Sector

VS

Bedrijfsethiek

Land

Encompass Health Corp

Milieuzorg

Naam

Klimaatverandering

Prioriteitsbedrijf

Governance
Maatschappij
Milieu
Inleiding

Thema’s

Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Tesla Inc

VS

Duurzame consumentengoederen

thyssenkrupp AG

Duitsland

Basismaterialen

UBS Group AG

Zwitserland

Financiële instellingen

Umicore SA

België

Basismaterialen

Vonovia SE

Duitsland

Onroerend goed

Whitbread PLC

VK

Duurzame consumentengoederen

Wm Morrison Supermarkets PLC

VK

Dagelijkse consumentengoederen

Zoetis Inc

VS

Gezondheidszorg

ESG-risicoscore:

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Derde kwartaal 2020

Derde kwartiel:

Governance

Dagelijkse consumentengoederen

Maatschappij

VK

●

Milieu

Tesco PLC

●

Inleiding

Duurzame consumentengoederen

Ondernemingsbestuur

VS

Volksgezondheid

Target Corp

Arbeidsomstandigheden

Basismaterialen

Mensenrechten

Sector

Ierland

Bedrijfsethiek

Land

Smurfit Kappa Group PLC

Milieuzorg

Naam

Klimaatverandering

Prioriteitsbedrijf

Thema’s

Onderste kwartiel:

17

Nederland

Financiële instellingen

ESG-risicoscore:

●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

18

Ondernemingsbestuur

JAB Holdings BV

Volksgezondheid

Dagelijkse consumentengoederen

Arbeidsomstandigheden

Sector

VK

Mensenrechten

Land

Iceland Bondco PLC

Bedrijfsethiek

Naam

Milieuzorg

Prioriteitsbedrijf

Thema’s
Klimaatverandering

Governance
Maatschappij

In onderstaande tabellen staan alle ondernemingen waarmee wij het afgelopen kwartaal namens u contact hebben gehad en die het
afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. De tabellen zijn opgesplitst op basis van de ESG-risicoscores (hoog,
bovengemiddeld, matig, laag). Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten verwijzen wij u graag naar de online
reo®Partner Portal.

Inleiding

Milieu

Engagementtrajecten en uw fonds: geen
rating

Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Governance

Tracker vorderingen doelstellingen

Onderneming

Engagement Objective Onderneming

AbbVie Inc

Verbetering score in de Access to Medicine Index 2021

Inleiding

Milieu

Maatschappij

In dit onderdeel vindt u een update over de stand van zaken voor iedere actuele
engagementdoelstelling per prioriteit in uw portefeuille. Dit gaat gepaard met een beoordeling of
er met de doelstelling redelijke vorderingen worden geboekt.

Stand van zaken

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020
adidas AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Allianz SE

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Aroundtown SA

Beperking omvang inkoop eigen aandelen
Afschaffing extra volmachtformulieren op papier

Assura PLC

Introductie uitstel totale bonusregeling

AstraZeneca PLC

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020

Barclays PLC

Begrijpen positionering over aandeelhoudersmotie
Begrijpen functioneren bestuur tijdens lockdown
Overleg bezoldiging bedrijfstop

BASF SE

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Bausch Health Cos Inc

Verbetering informatieverschaffing over betaalbaarheid en toegang

Key
Engagement opgeschort

Geen verandering*

Probleem aangekaart bij bedrijf
Vordert

Doelstelling geformuleerd

Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd

Milestone gerealiseerd

Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Governance
Maatschappij
Milieu
Inleiding

Verbetering informatieverschaffing over ethiek- en
compliancetrainingen
Bayerische Motoren Werke AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Becton Dickinson and Co

Formulering kwantitatieve ESG-streefdoelen voor bewaking
vorderingen

Beiersdorf AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

BP PLC

Uitgroeien tot werkgever die leefbaar loon betaalt
Uitgroeien tot werkgever die leefbaar loon betaalt

Chevron Corp

Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

China Shenhua Energy Co Ltd

Ontwikkeling beleid mensenrechten

Commonwealth Bank of
Australia

Minder leningen aan ondernemingen in de oliesector

Uitbreiding bereik koolstofarme financieringen
Continental AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Covestro AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Credit Suisse Group AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative
TCFD-rapportage

Daimler AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Delivery Hero SE

Verbetering informatieverschaffing beloning bedrijfstop
Vermindering ruime kapitaalbevoegdheden

Deutsche Bank AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Deutsche Boerse AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Deutsche Post AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Deutsche Telekom AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Duke Energy Corp

Controle door derden van streefdoel CO2-uitstoot
Introductie streefdoel niet-CO2 gassen

Key
Engagement opgeschort

Geen verandering*

Probleem aangekaart bij bedrijf
Vordert

Doelstelling geformuleerd

Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd

Milestone gerealiseerd

Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.

20

BMO Global Asset Management

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Engie SA

Evaluatie klimaatlobbyactiviteiten en bekendmaking resultaten

Governance

E.ON SE

Koppeling topbeloningen en prestaties klimaatmaatstaven

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020

HeidelbergCement AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Henkel AG & Co KGaA

Deelname Workforce Disclosure Initiative

HSBC Holdings PLC

Begrijpen functioneren bestuur tijdens lockdown

Milieu

GlaxoSmithKline PLC

Maatschappij

Uitvoering klimaatscenarioanalyse en bekendmaking resultaten

Infineon Technologies AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Intertek Group PLC

Verlaging pensioenbijdrage

Jazz Pharmaceuticals PLC

Verbetering afstemming beloning bedrijfstop

Inleiding

Overleg bezoldiging bedrijfstop

Verbetering beloning niet-uitvoerende bestuurders
Introductie jaarlijkse bestuurdersverkiezingen
JBS SA

Ontbossingsvrije keten

Jeronimo Martins SGPS SA

Opheldering pensioenregeling bedrijfstop

Johnson & Johnson

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020
Publicatie ESG-nieuwsbrief om beleggers op de hoogte te houden
van de vorderingen van duurzame initiatieven

JPMorgan Chase & Co

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Korea Electric Power Corp

Formulering wetenschappelijk onderbouwde doelstelling voor de
uitstoot van broeikasgassen
Groepsbrede informatieverschaffing uitstoot broeikasgassen
Opname klimaatscenario van ruim onder 2°C in TCFD-analyse

Merck KGaA

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Key
Engagement opgeschort

Geen verandering*

Probleem aangekaart bij bedrijf
Vordert

Doelstelling geformuleerd

Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd

Milestone gerealiseerd

Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Governance

Verbetering klimaatstrategie en heroverweging kredietverschaffing
kolenfabrieken

Muenchener
RueckversicherungsGesellschaft AG in Muenchen

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Naspers Ltd

Versterking rechten minderheidsaandeelhouders
Verbetering afstemming beloning en prestaties
Verkleining omvang bestuur
Formulering en publicatie richtlijnen voor ethische ontwikkeling

Inleiding

Milieu

Maatschappij

Mizuho Financial Group Inc

Vervanging externe accountant
Organisatie jaarlijkse bestuurdersverkiezingen
Zekerstellen volledige onafhankelijkheid auditcommissie
National Grid PLC

Invoering uitstootdoelen inclusief scope 3
Verkrijgen verificatie SBTi van uitstootdoelen
Verbetering informatieverschaffing over lobbyactiviteiten, conform
standaarden IIGCC
Verbetering koppeling tussen beloning bedrijfstop en realisatie
klimaatdoelen

Novartis AG

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020

Pfizer Inc

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020

POSCO

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Roche Holding AG

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020

RWE AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Sanofi

Deelname enquête Workforce Disclosure Initiative 2020

SAP SE

Deelname Workforce Disclosure Initiative
Deelname Workforce Disclosure Initiative

Siemens AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Key
Engagement opgeschort

Geen verandering*

Probleem aangekaart bij bedrijf
Vordert

Doelstelling geformuleerd

Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd

Milestone gerealiseerd

Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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BMO Global Asset Management

STERIS PLC

Verbetering informatieverschaffing over materiële ESG-punten

Sysco Corp

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Tesla Inc

Deelname Workforce Disclosure Initiative

thyssenkrupp AG

Deelname Workforce Disclosure Initiative

UnitedHealth Group Inc

Verbetering informatieverschaffing over ethiek- en
compliancetrainingen

US Bancorp

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Vonovia SE

Deelname Workforce Disclosure Initiative

Wells Fargo & Co

Aanscherping informatieverschaffing over de bedrijfscultuur en de
naleving van wet- en regelgeving

Governance

Versterking klimaatrisicomanagement

Inleiding

Milieu

Maatschappij

Smurfit Kappa Group PLC

Vaststelling correct afgestemde beloning voor nieuwe CEO
Verbetering informatie over diversiteit en gelijke beloning binnen de
business
Deelname Workforce Disclosure Initiative
Westpac Banking Corp

Meting en rapportage uitstootintensiteit kredietportefeuille

Wolters Kluwer NV

Verbetering peergroup bezoldiging
Informatieverschaffing alle prestatiedoelen variabele beloning
Pro-rata beloning bedrijfstop bij contractbeëindiging

Key
Engagement opgeschort

Geen verandering*

Probleem aangekaart bij bedrijf
Vordert

Doelstelling geformuleerd

Bedrijf heeft aanpak probleem toegezegd

Milestone gerealiseerd

Vordert niet

*’Geen verandering' kan wijzen op een positieve of negatieve beweging ten opzichte van onze evaluatie van de betreffende
engagementdoelstelling. Zie voor meer informatie het Partner Portal.
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Governance
Maatschappij
Milieu

Casestudies

Korea Electric Power Corp
Vertrouwelijk (In portefeuille)
Land: Zuid-Korea

Sector: Nutsbedrijven

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Reactie op engagement:

Thema: Klimaatverandering

Inleiding

Onderwerp: Energietransitie

13.2

Achtergrond
KEPCO is de grootste elektriciteitsmaatschappij in Zuid-Korea. De overheid heeft een
meerderheidsbelang. KEPCO heeft aanzienlijke internationale activiteiten, hoofdzakelijk
in Azië. Hoewel KEPCO in eigen land niet in nieuwe kolenopwekking investeert, heeft
de deelname van de onderneming aan projecten voor de nieuwbouw van
kolengestookte elektriciteitscentrales in het buitenland (onder andere in Vietnam en
Indonesië) de nodige stof doen opwaaien. Dit is het belangrijkste speerpunt van ons
engagement.

Actie
We hebben KEPCO als prioriteit gesignaleerd in het kader van ons project over de
uitfasering van kolen. In maart 2020 hebben we gesproken met een lid van de pas
opgerichte commissie voor klimaatverandering. Ondanks deze verbetering van de
corporate governance zag de onderneming het probleem niet van de buitenlandse
investering in kolen. We hadden al snel door dat een-op-een-gesprekken weinig
zouden opleveren, dus we hebben een publieke verklaring van de Asia Investor Group
on Climate Change mede ondertekend, waarin KEPCO wordt opgeroepen de strategie
te veranderen. Vervolgens hebben we ons aangesloten bij de groep beleggers die via
Climate Action 100+ samenwerken. Als onderdeel van die groep waren we in augustus
bij verdere gesprekken. Teleurstellend was dat de geluiden van de onderneming hier
niet anders waren. Ons werd verteld dat het zeer lastig was voor KEPCO om zich nu uit
die kolenprojecten terug te trekken, ondanks dat er voor drie van de vier nog geen
officiële goedkeuring is. Toen we doorvroegen, zeiden onze gesprekspartners dat dit
voor een deel te maken had met het mogelijke effect op de goedkeuring van andere
projecten in deze landen. We hebben gevraagd om een scenario-analyse op basis van
minder dan 2°C, ondanks dat het beleid van de overheid op dit moment zwakker is.
We hebben daarnaast gevraagd om uitstootgegevens waarin ook de wereldwijde
activiteiten zijn meegenomen en niet alleen de binnenlandse.

Oordeel
Hoewel er bij KEPCO sprake is van
enige verbetering in de corporate
governance en de rapportage zijn we
door ons engagement met de
onderneming tamelijk pessimistisch
over de vooruitzichten voor een echte
strategiewijziging. Dat de staat een
meerderheidsbelang heeft, betekent
dat het overheidsbeleid een sterke
invloed heeft en dat de visie van
minderheidsaandeelhouders naar
onze inschatting als iets marginaals
wordt gezien. We maken ons ernstig
zorgen over het risico van gestrande
activa door de nieuwe
koleninvesteringen (niet in
overeenstemming met de
doelstellingen van het akkoord van
Parijs). We zijn aan het bekijken
welke tactiek we nu in de strijd
moeten gooien, waaronder eventuele
manieren om de druk op te voeren.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:

Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement.
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille)

Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden.

Top kwartiel:
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Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Governance

Vistra Corp
Land: VS

Sector: Nutsbedrijven

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Reactie op engagement:

Thema: Klimaatverandering

Maatschappij

Openbaar (Niet in portefeuille)

Onderwerp: Energietransitie

Inleiding

Milieu

13.2

Achtergrond
Vistra is een van de grootste elektriciteitsmaatschappijen in de VS. Kolen vormen bijna
30% van de capaciteit. Vistra is pas sinds 2017 beursgenoteerd; de activa zijn
afkomstig van voorgangers TXU, Luminant en Dynegy. Door de hoge CO2-intensiteit
staat de onderneming bloot aan een aanzienlijk klimaatrisico.

Actie
We zijn al sinds 2018 in overleg met de onderneming, in eerste instantie een-op-een
en vervolgens als ‘co-lead’ van Climate Action 100+. We hebben het management
meerdere keren gevraagd om een ambitieuzer klimaatbeleid, waaronder een netto
uitstoot van nul in 2050; de formulering van een tijdpad voor de uitfasering van kolen
en de uitvoering van scenario-analyses. De toon van het engagement was constructief
en de onderneming was zich ervan bewust achter te lopen bij de concurrentie in de VS
op het gebied van de duurzaamheidsstrategie en -rapportage. In augustus hebben we
als onderdeel van Climate Action 100+ deze vraagstukken direct aan de CEO en CFO
kunnen voorleggen. De CEO liet er geen misverstand over bestaan dat de toekomst lag
in deel uitmaken van de energietransitie, beschreef een duidelijk traject om daar te
komen en maakte gewag van de mogelijke obstakels, onder andere de urgente
behoefte aan betere energieopslag. In september is een heel scala aan nieuw beleid
en initiatieven aangekondigd, waarvan veel in overeenstemming met onze
engagementverzoeken: onder andere een netto uitstootdoel van nul voor 2050; een
sterker streefdoel voor 2030; data voor de ontmanteling van nog weer zeven
kolencentrales; en nieuwe projecten op het gebied van duurzame energie en opslag.
De onderneming heeft daarnaast haar eerste klimaatverslag gepubliceerd, met daarin
nadere informatie over posities die zijn ingenomen ter bevordering van ambitieuzer
klimaatbeleid, verwijzingen naar de Just Transition-agenda en maatregelen ter
ondersteuning van lokale gemeenschappen in gebieden waar kolenmijnen dichtgaan.

Oordeel
Vistra blijft natuurlijk een
onderneming die in hoge mate is
blootgesteld aan klimaatrisico.
Sommige kolencentrales blijven
volgens de planning nog vele jaren
open. Er is daarnaast een grote
afhankelijkheid van aardgas. We
zouden ook graag een verdere
verbetering van de
informatieverschaffing zien, onder
andere in de vorm van historische en
toekomstige cijfers voor de CO2intensiteit, naast ook een koppeling
met de bezoldiging die iets om het
lijf heeft. De recente aankondigingen
zijn echter een belangrijke stap
voorwaarts en brengen Vistra op één
lijn met andere belangrijke
Amerikaanse
elektriciteitsmaatschappijen die zich
ook hebben vastgelegd op een
bedrijfsmodel van een netto
nuluitstoot in 2050.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:

Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement.
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille)

Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden.

Top kwartiel:

Tweede kwartiel:
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Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Governance

Vertrouwelijk (Niet in portefeuille)
Land: India

Sector: Energie

Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore:

Reactie op engagement:

Thema: Klimaatverandering

Onderwerp: Energietransitie, uitstootbeheer

13.2

Inleiding

Milieu

Maatschappij

Reliance Industries Ltd

Achtergrond
Reliance Industries, de grootste en meest winstgevende onderneming van India, is ook
een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Het management heeft de
afgelopen paar jaar een ambitieuze transformatie van de bedrijfsactiviteiten
doorgevoerd: van een pure energiespeler is Reliance uitgegroeid tot een retail- en
technologiegigant. Toch zijn de bedrijfsonderdelen die zich met energie bezighouden
(petrochemie, olieraffinage en olie- en gas productie ) nog altijd enorm. En datzelfde
geldt voor de CO2-voetafdruk ervan. Beheersing van de uitstoot van groeikasgassen en
de risico’s en kansen van de koolstofarme transitie is historisch zwak en stroken
allesbehalve met de grote CO2-voetafdruk. In de zomer van 2020 kwam het
management echter met een belangrijke aankondiging waaruit bereidheid tot
verandering blijkt.

Actie
We hebben de onderneming eind 2019 aangesproken op beheersing van
klimaatrisico’s. Gezien de zwakke informatieverschaffing waren we aangenaam verrast
te horen dat het management diverse initiatieven onderneemt om de uitstoot in te
perken en de transitie van de groep naar een koolstofarme economie te ondersteunen.
We hebben er bij de onderneming op aangedrongen om die initiatieven in een
samenhangender strategie samen te brengen en de transparantie te verbeteren. En
toen ineens was het juli 2020 en maakte Reliance Industries voor het eerst voor een
Indiaas conglomeraat de ambitie bekend om in 2035 een netto nuluitstoot te hebben.
We hebben direct om overleg gevraagd om te praten over de strategie die aan die
ambitie ten grondslag ligt. Die strategie blijkt vooral gebaseerd op het toepassen van
en investeren in technologieën die CO2 in nuttige producten en chemicaliën omzet. Er
liggen ook plannen voor duurzame energiebronnen, accu’s en recycling van plastic. We
zijn positief over de aanpak, maar ons valt wel op dat een traject naar de reductie van
uitstoot ontbreekt. We hebben aangedrongen op de ontwikkeling en bekendmaking
van zo’n traject.

Oordeel
De belofte van een netto CO2voetafdruk van nul door Reliance is
erg belangrijk gegeven de grote CO2voetafdruk. Er vallen investeringen te
verwachten in ‘disruptive
technologies’. De belofte gaat de
strategie op de lange termijn bepalen
en zorgt voor succes van de
bedrijfsvoering in een koolstofarme
technologie. Sterker nog, dit kan de
aanleiding zijn voor klimaatactie van
het bedrijfsleven in India, zeker
gezien de naam en faam van Reliance
in India is. We zetten wel vraagtekens
bij de manier waarop die nuluitstoot
gerealiseerd gaat worden. Er is
beperkt informatie over specifieke
acties; verwonderlijk is dat niet,
Reliance is altijd erg gesloten en het
plan is nog in een pril stadium. We
blijven aandringen op meer
transparantie over de totale strategie,
inclusief de plannen voor (kapitaal)
investeringen, evenals over de
ontwikkeling van een traject voor
uitstootreductie.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:

Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement.
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille)

Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden.

Top kwartiel:
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Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Governance
Milieu

Maatschappij

Projecten

Project: Uitfasering kolen

Doelstelling

Source: Carbon Tracker

In dit project onderzoeken we hoe kolenmijnen en -centrales er
nu voor staan en praten we in de belangrijkste landen met
ondernemingen (vooral mijnbouw- en
elektriciteitsmaatschappijen) over het belang van de uitfasering
van kolen in het energiestelsel, wil de ambitie worden
gerealiseerd om de opwarming van de aarde tot ruim onder de
2°C te houden, zoals in het akkoord van Parijs is vastgelegd.

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Derde kwartaal 2020

Inleiding

Thema: Milieu

Voortgang
We hebben een interessantkwartaal achter de rug, waarin we
belangrijke spelers in de kolenmarkt hebben aangemoedigd om
meer werk te maken van de uitfasering van kolen. Ook waren
we blij met de aankondiging van China dat het in 2060 op een
nuluitstoot beloofde te zitten. Dit bevestigt onze overtuiging dat
de roep om uitfasering van thermische kolen sterker wordt. Na
een verhitte discussie in februari hadden we in september weer
een gesprek met de voorzitter van Glencore, de grootste
leverancier van per zee vervoerde thermische kolen. Tot onze
verrassing deed hij een duidelijke concessie: volgens hem was
het zeer waarschijnlijk dat Glencore in 2050 geen thermische
kolen zou ontginnen. Dat was de eerste keer dat Glencore
zichuitsprak over de uitfasering van kolen. We blijven met
Glencore in gesprek, want we willen zeker zijn van een
voldoende ambitieuze transitiestrategie. Daarnaast zagen we dit
kwartaal de publicatie van de nieuwe klimaatstrategie van BHP.
Als ‘co-lead’ voor BHP bij Climate Action 100+ hebben we dit
kwartaal negen keer met de onderneming gesproken. We
hebben eind september onze feedback over de strategie aan de
CEO gegeven. Ook hebben we gevraagd om een duidelijker plan
voor de CO2-afbouw van de metallurgische kolenactiviteiten. We
hebben daarnaast diverse bijeenkomsten belegd met
elektriciteitsbedrijven. We hadden ons in het tweede kwartaal
publiek uitgesproken tegen de uitbreidingsplannen voor kolen in
Zuidoost-Azië van Korea Electric Power Corp. Dit kwartaal hebben
we dat toegelicht. Omdat de onderneming aangaf dat nu uit
kolenprojecten stappen andere projecten in gevaar zou kunnen
brengen, hebben we gevraagd om meer informatie over alle
buitenlandse activa, zodat beleggers het transitierisico beter
kunnen inschatten. Ondertussen zien we het transitierisico voor
Chinese kolenbedrijven oplopen, nu het land heeft beloofd in
2060 nul CO2 uit te stoten. Volgens ons zijn veel bedrijven (zoals
Shenhua waar we ook dit kwartaal mee hebben gesproken)
onvoldoende voorbereid. We willen onze gesprekken met deze
ondernemingen versnellen zodat er een transitiestrategie op
tafel komt.
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Governance
Maatschappij
Milieu
Inleiding

Project: Financiële ondernemingen en klimaatrisico
Thema: Milieu

Doelstelling

Voortgang

In dit project willen we in gesprek met een aantal internationale
financiële instellingen met krediet- en verzekeringsportefeuilles,
die blootstaan aan klimaatrisico’s. In 2019 hebben we grote
financiële instellingen en verzekeraars in Noord-Amerika,
Europa, Australië en in opkomende markten geanalyseerd.
Daarbij keken we naar hun klimaatstrategieën, corporate
governance en risicobeheersingssystemen, bekeken we of ze
stresstesten hadden uitgevoerd en of deze relevante
bedrijfsindicatoren hadden opgeleverd. De overgrote
meerderheid van de banken heeft onvoldoende robuuste
systemen en procedures om de klimaatrisico’s het hoofd te
bieden. Op de (middel)lange termijn kan dit leiden tot kredieten verzekeringsportefeuilles van mindere kwaliteit en de
winstgevendheid negatief beïnvloeden.

We hebben in het kader van ons gewone engagementtraject
met banken in de loop van het jaar met een aantal banken
gesproken, maar daarnaast is er een extra inspanning geleverd
om in het derde kwartaal elf banken specifiek op de beheersing
van het klimaatrisico aan te spreken. Met zeven daarvan hebben
we diepgaande gesprekken gevoerd: Credit Suisse, UBS,
Goldman Sachs, JP Morgan, Commonwealth Bank of Australia
(CWB), Westpac en HSBC. Al met al was onze conclusie dat de
meeste banken ofwel geen diepgaande onderliggende
procedures voor of gegevens over klimaatrisico hebben, ofwel
dat er onvoldoende informatie over voor de onderneming
relevante maatstaven wordt verschaft. Eén bank ( JP Morgan)
besloot de klimaatrapportage nog een jaar uit te stellen, terwijl
weer andere (Credit Suisse, Goldman Sachs) aangaven wel
stresstesten voor milieu te hebben uitgevoerd, maar zich nog
ongemakkelijk te voelen bij de publicatie van nietgecontroleerde gegevens. Opvallende uitzonderingen zijn de
twee Australische banken CWB en Westpac. Die hebben een
belangrijke inspanning geleverd om de blootstelling aan
klimaatrisico in de hypotheek- en kredietportefeuille te
begrijpen en te beheersen, alsook de informatieverschaffing
over het klimaat te verbeteren. Als reactie op de door het
coronavirus onder druk staande olie- en gasmarkten hebben we
daarnaast ook gekeken naar de energieposities van sommige
banken. Voor een beter begrip van de kwaliteit van de
leningenportefeuille, de gemiddelde looptijden en de mate
waarin de leningen door zekerheden gedekt zijn, hebben we
contact gezocht met die banken die het grootste deel van de
leningen aan de olie- en gasindustrie in de niet-investmentgrade
hoek hebben zitten. We zijn van plan deze afwegingen mee te
nemen in onze voortgaande discussies over klimaatrisico. Tot slot
hebben we ons aangesloten bij een IIGCC-werkgroep die zich
buigt over het ontbreken van klimaatdoelen bij grote
internationale banken. Die werkgroep begint in oktober met
haar werkzaamheden.
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BMO Global Asset Management

Enel SpA

Italië

Nutsbedrijven

PTT PCL

Thailand

Energie

ANTA Sports Products Ltd

China

Duurzame consumentengoederen

JBS SA

Brazilië

Dagelijkse consumentengoederen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Taiwan

IT

Uber Technologies Inc

VS

Industrie

Bayer AG

Duitsland

Gezondheidszorg

ESG-risicoscore:

●
●
●
●
●

✔

●
●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:
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Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

29

Maatschappij

Governance
Ondernemingsbestuur

Basismaterialen

Volksgezondheid

Australië

Arbeidsomstandigheden

BHP Group Ltd

ESGrisicoscore

Mensenrechten

Sector

Bedrijfsethiek

Land

Milieuzorg

Naam

Klimaatverandering

Prioriteitsbedrijf

Thema’s

Milieu

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’)
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo®Partner Portal.

Inleiding

Milestones en uw fonds

BHP Group Ltd
Land: Australië

Sector: Basismaterialen

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Klimaatverandering

Milestone Rating:

Governance
Inleiding

Milieu

Maatschappij

Milestones in detail

7.2

Omschrijving milestone:
Heeft na de eerder dit jaar gedane beloften over de CO2-afbouw een nieuwe klimaatstrategie gepubliceerd. Die strategie voorziet in
een nieuw streefdoel voor de middellange termijn voor de vermindering van de uitstoot van operationele broeikasgassen van
minstens 30% in 2030, een actieplan om bij te dragen aan de CO2-afbouw in de keten, een sterkere koppeling tussen de bezoldiging
van de bedrijfstop en het klimaatplan van BHP en een evaluatie van de prestatie van de portefeuille van BHP bij een scenario van 1,5°
C. Dit is naar onze overtuiging een van de meest uitgebreide klimaatrisico- en -kansenmanagementstrategieën in de
mijnbouwindustrie.

Enel SpA
Land: Italië

Sector: Nutsbedrijven

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Klimaatverandering

Milestone Rating:

13.2

Omschrijving milestone:
Een door institutionele aandeelhouders voorgedragen klimaatexpert is benoemd als bestuurder bij Enel.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:
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Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Governance

Land: Thailand

Sector: Energie

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Milieuzorg

Milestone Rating:

Maatschappij

PTT PCL

Milieu

15.2

Omschrijving milestone:

Inleiding

Heeft eerste groene obligatie uitgegeven voor de financiering van langdurig bosbehoud en herbebossingsprojecten. Dit is ook de
eerste bosbouwgerelateerde obligatie die door het Climate Bonds Initiative is gecertificeerd. We zijn van mening dat deze projecten
van essentieel belang zijn voor het behoud van biodiversiteit en milieuduurzaamheid in Thailand en dat dit het merk en de reputatie
van PTT zal versterken.

ANTA Sports Products Ltd
Land: China

Sector: Duurzame consumentengoederen

Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Milieuzorg

Milestone Rating:

12.5

Omschrijving milestone:
Heeft de verwerking van milieuafwegingen in het productontwerp en de -ontwikkeling versterkt. Het bedrijf kwam ook met een
sportlijn op basis van artikelen die van gerecycled plastic zijn gemaakt. Men kan hiermee de reputatie van het merk verbeteren en
bijdragen aan de optimalisatie van de productiekosten. We hadden de onderneming eerder al gestimuleerd om milieufactoren
onderdeel te maken van het productontwerp en -ontwikkelingsproces.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:
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Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Governance

Land: Brazilië

Sector: Dagelijkse consumentengoederen

Prioriteitsbedrijf: ✕

Maatschappij

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Milieuzorg

Milestone Rating:

Inleiding

Milieu

JBS SA
15.2

Omschrijving milestone:
Heeft een digitaal grootboek gelanceerd waarin de herkomst van de hele veestapel kan worden getraceerd. De onderneming zei
verder dat directe leveranciers binnen vijf jaar verplicht worden om de eigen keten te bewaken en te zorgen voor documentatie
waarmee de herkomst van de veestapel kan worden aangetoond. Dit is een belangrijke ontwikkeling die een rem kan zetten op de
ontbossing in een aantal biomen in Brazilië, waaronder het Amazonegebied. Uiteindelijk kan een en ander bijdragen aan een
veerkrachtiger keten. En de commerciële en reputatierisico’s worden hiermee beter beheerst. In onze gesprekken met de
onderneming sinds 2012 hebben we aangedrongen op de aanpak van ontbossingsrisico’s door middel van een verbetering van de
traceerbaarheid in de keten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Land: Taiwan

Sector: IT

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Klimaatverandering

Milestone Rating:

7.2

Omschrijving milestone:
Heeft afgesproken de totale elektriciteitsproductie van het derde windpark van Orsted in Taiwan af te nemen. De deal loopt 20 jaar, is
de grootste elektriciteitsovereenkomst voor duurzame energie in de wereld en bewijst dat het TSMC menens is met een duurzaam
milieu. De overeenkomst gaat fluctuerende energiekosten tegen en draagt bij aan de energietransitie van Taiwan. We hadden bij de
onderneming aangedrongen op ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:
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Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Governance

Land: VS

Sector: Industrie

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Klimaatverandering

Milestone Rating:

Maatschappij

Uber Technologies Inc

Omschrijving milestone:
Heeft eerste ESG-verslag gepubliceerd en klimaatdoelen bekendgemaakt. Uber wil in 2040 volledig uitstootvrij zijn, met tussentijdse
doelen 100% elektrische auto’s in Amerikaanse, Canadese en Europese steden in 2030 en nuluitstoot uit bedrijfsactiviteiten in 2030.
We hadden eerder in het jaar tegen de benoeming van de voorzitter van de auditcommissie gestemd. Daarmee wilden we onze zorg
kracht bijzetten over het gebrek aan afdoende informatieverschaffing en het ontbreken van een governancestelstel voor het klimaat.
Met deze aankondiging stemt Uber de diensten en bedrijfsactiviteiten af op de Parijse doelstellingen.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Derde kwartaal 2020

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Inleiding

Milieu

9.4

Basismaterialen

BP PLC

VK

Energie

Glencore PLC

Zwitserland

Basismaterialen

Novartis AG

Zwitserland

Gezondheidszorg

Yum! Brands Inc

VS

Duurzame consumentengoederen

ESG-risicoscore:

●
●
●
●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:
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Ondernemingsbestuur

Australië

Volksgezondheid

BHP Group Ltd

ESGrisicoscore

Arbeidsomstandigheden

Sector

Mensenrechten

Land

Bedrijfsethiek

Prioriteitsbedrijf

Naam

Milieuzorg

Thema’s
Klimaatverandering

Governance
Maatschappij

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’)
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo®Partner Portal.

Inleiding

Milieu

Milestones en uw fonds

Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:

BMO Global Asset Management

Governance

Milestones in detail

Sector: Basismaterialen

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Bedrijfsethiek

Milestone Rating:

Milieu

Land: Australië

Maatschappij

BHP Group Ltd

Inleiding

13.2

Omschrijving milestone:
Heeft een sterkere aanpak gepubliceerd die ervoor moet zorgen dat de lobbyactiviteiten van de brancheorganisaties waarvan de
onderneming lid is ook zijn afgestemd op de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Volgens die aanpak gaat de
onderneming zich in een vroeg stadium buigen over de jaarlijkse lobbyplannen van die organisaties, ruim voordat de lobbyactiviteiten
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook wordt geijverd voor hervormingen bij deze organisaties. Met het oog op het publieke debat
over klimaatbeleid in Australië kan het leiderschap van BHP een belangrijke rol spelen en ervoor zorgen dat het land in de toekomst
op koers ligt met het klimaatakkoord van Parijs.

BP PLC
Land: VK

Sector: Energie

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Arbeidsomstandigheden

Milestone Rating:

1.1

Omschrijving milestone:
Heeft toegezegd een echt leefbaar loon te willen invoeren en erkend te willen worden als Living Wage Employer. We hebben er in het
kader van de Good Work Coalition (voorheen: Living Wage Coalition) anderhalf jaar lang bij de onderneming op aangedrongen om een
werkgever te worden die een leefbaar loon betaalt. Dit is een strategische verandering waarmee de steun en de waarden van het
personeel sterk worden uitgebouwd.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:

Stichting Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie – Derde kwartaal 2020

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Governance

Glencore PLC
Land: Zwitserland

Sector: Basismaterialen

Prioriteitsbedrijf: ✕

Maatschappij

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Arbeidsomstandigheden

Milestone Rating:

Milieu

Omschrijving milestone:

Inleiding

8.7

Heeft aangekondigd lid te zijn geworden van de Fair Cobalt Alliance. Die alliantie streeft ernaar kleinschalige mijnbouw (ASM) in de
Democratische Republiek Congo (DRC) te transformeren. Glencore heeft bij diverse bedrijfsactiviteiten in de wereld te maken gehad
met de risico’s van ASM, wat in sommige gevallen tot slachtoffers en schendingen van de mensenrechten heeft geleid. We hadden er
bij de onderneming op aangedrongen om samen met lokale gemeenschappen en de overheid te werken aan de ASM-problematiek.

Novartis AG
Land: Zwitserland

Sector: Gezondheidszorg

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Volksgezondheid

Milestone Rating:

3.8

Omschrijving milestone:
Heeft een streefdoel voor 2025 geformuleerd voor een toename van het patiëntbereik in het segment lage- en middeninkomens met
200%. Novartis streeft daarnaast naar een uitbreiding van het patiëntbereik van internationale zorgprogramma’s op het gebied van
lepra, malaria, de ziekte van Chagas en sikkelcelziekte met minstens 50% in datzelfde tijdbestek. We hebben bij herhaling met
Novartis gesproken over verbetering van de toegang tot de producten van de onderneming.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:
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Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Land: VS

Sector: Duurzame consumentengoederen

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Volksgezondheid

Milestone Rating:

Maatschappij

Yum! Brands Inc

Omschrijving milestone:
Heeft toegezegd om alle voor de menselijke geneeskunde belangrijke antibiotica uiterlijk in 2022 te hebben verwijderd uit de kip die
in de Amerikaanse Pizza Hut-restaurants voor kippenvleugels wordt gebruikt. Yum! Brands vermindert daarnaast ook het gebruik van
voor de menselijke gezondheid belangrijke antibiotica met 25% in de Taco Bell- rundvleesketen in op z’n laatst 2025. We hadden Yum!
Brands als onderdeel van ons project antimicrobiële resistentie (AMR) aangesproken op verantwoord en verstandig antibioticagebruik.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:
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Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Inleiding

Milieu

3.b

Governance
Maatschappij
Milieu

Casestudies

Halma PLC
Openbaar (Niet in portefeuille)
Land: VK

Sector: IT

Prioriteitsbedrijf: ✓

ESG-risicoscore:

Reactie op engagement: Voldoende

Thema: Corporate governance

Inleiding

Onderwerp: Toezicht duurzaamheid

Achtergrond
Als onderneming die zich specialiseert in producten die gevaren opsporen en levens
beschermen, zet Halma nadrukkelijk als bedrijfspurpose de positieve bijdrage aan de
samenleving in de schijnwerpers. Minder duidelijk is hoe de bedrijfsonderdelen precies
bijdragen aan de vier SDG’s die Halma als relevant aanwijst, namelijk doel 3 (goede
gezondheid), doel 6 (schoon water), doel 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en
doel 11 (duurzame steden en gemeenschappen). Meer en duidelijkere informatie zou
het niet alleen voor aandeelhouders duidelijker maken waaraan ze via hun investering
bijdragen, de onderneming zou er ook voor andere investeerders interessanter door
worden, waardoor de kapitaalkosten eventueel ook omlaag kunnen.

Actie
We hebben er het afgelopen jaar bij diverse gelegenheden bij het senior management
op gehamerd hoe belangrijk het is om het positieve effect van de bedrijfsproducten te
meten en te rapporteren. De CEO leidt vaak de discussie over duurzaamheid, waaruit
blijkt dat het management voor dit onderwerp warmloopt. Ons is opgevallen dat maar
weinig concurrenten op dit moment duidelijke maatschappelijke en milieumaatstaven
publiceert. Aanleiding om de onderneming aan te sporen het voortouw te nemen en
te laten zien hoe betekenisvolle informatie kan worden verschaft waarin de
productlijnen worden gekoppeld aan verfijndere SDG-doelstellingen die voortkomen
uit de overkoepelende doelen. Bemoedigend is dat de onderneming overtuigd leek
van de relevantie van het SDG-kader voor de verbetering van de rapportage, alsook
van de door afzonderlijke bedrijfsonderdelen ondernomen actie om te bepalen hoe de
effecten beter kunnen worden gemeten.

Oordeel
Het jaarverslag 2020 is het afgelopen
kwartaal gepubliceerd. Tot ons
genoegen viel er meer te lezen over
tast- en meetbare maatstaven over
het positieve effect van specifieke
producten. Zo meldde de
onderneming onder SDG 3 dat er
wordt bijgedragen aan de diagnose
van ziekten in de vorm van ruim 1
miljoen diagnostische producten per
jaar. Bij SDG 11 schat de onderneming
dat de branddetectieproducten op dit
moment in het totaal meer dan 5000
vierkante meter aan gebouwen
beschermen. Natuurlijk kunnen die
maatstaven nog verder worden
verbeterd met de prestaties op
jaarbasis of door de formulering van
een methode om ‘voorkomen schade’
te meten, maar dit is een goede
eerste stap. Uit gesprekken met de
onderneming kwam naar voren dat
de uitbraak van het coronavirus dit
jaar roet in het eten had gegooid. Er
wordt echter wel degelijk gewerkt
aan nog betere maatstaven.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:

Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement.
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille)

Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden.

Top kwartiel:
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Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Samsung Electronics Co Ltd
Land: Zuid-Korea

Sector: IT

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Reactie op engagement: Voldoende

Thema: Corporate governance

Maatschappij

Vertrouwelijk (In portefeuille)

Milieu

Onderwerp: Effectiviteit bestuur, toezicht management, strategie

Ondanks dat Samsung Electronics het op één na grootste technologieconcern ter
wereld is (gemeten naar omzet) en de kroon op het grootste conglomeraat van ZuidKorea heeft Samsung de afgelopen jaren zwaar te lijden van het een na het andere
bedrijfsschandaal. De voormalige bestuursvoorzitter Lee Sang-hoon is de meest
recente Samsung-functionaris die achter de tralies verdwijnt. Hij heeft onlangs van het
Zuid-Koreaanse hof 18 maanden gekregen voor het saboteren van
vakbondsactiviteiten. Dat is in 2013 gebeurd toen hij CFO was bij Samsung. Wij hadden
in april 2018 nog met Lee Sang-hoon gesproken over zijn plannen voor het bestuur. Hij
was de eerste voorzitter die werd benoemd na de splitsing van de eerder
gecombineerde rol van voorzitter en CEO. Bahk Jae-wan is hem daarna als voorzitter
opgevolgd. Eerder was hij een van de externe bestuurders. We wilden hem graag
spreken om te horen wat hij in de toekomst voor het bestuur voor ogen heeft en om
onze visie te delen over de richting die de onderneming volgens ons zou moeten
inslaan.

Actie
Toegang krijgen tot het bestuur van Samsung is van oudsher erg moeilijk. We hebben
er dan ook voor gekozen om de onderneming te benaderen als onderdeel van de
Korea Working Group, een subcommissie van de Asian Corporate Governance
Association (ACGA). Het verzoek om een bijeenkomst werd door Bahk Jae-wan
gehonoreerd. Dat was een belangrijk moment voor beleggers, maar ook voor de
onderneming zelf: dit was namelijk de eerste bijeenkomst die hij direct met beleggers
heeft gehouden. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om uit zijn mond te
horen hoe hij als voorzitter tegen de corporate governance-problemen van Samsung
aankijkt en om zeker te stellen dat zijn interpretatie van de rol van voorzitter
overeenkomt met die van onszelf. De vragen spitsten zich toe op de rol en structuur
van het bestuur, de bedrijfscultuur, bedrijfspraktijken en innovatie, bonusregelingen
voor het management en de manier waarop het management met COVID-19 omgaat.

Oordeel
We vonden de kwaliteit van de
antwoorden van de voorzitter op onze
vragen teleurstellend. Ondanks dat hij
eerder minister van Financiën voor
Zuid-Korea is geweest, was zijn
begrip van corporate governance
beperkt. Het antwoord op de vragen
was teleurstellend en hij was slecht
geïnformeerd over de verwachtingen
van beleggers. Voor een wereldwijd
concern als Samsung vonden we het
zorgwekkend dat er geen enkele
wens leek te zijn om meer
internationale bestuursleden toe te
voegen. En dat voor een bestuur dat
de onderneming de toekomst in
moet leiden. Van het bestuur zagen
we ook maar weinig leiderschap. We
zullen communiceren dat we een
verdere versterking van het bestuur
verwachten en gaan proberen een
vervolggesprek te regelen om te
beoordelen hoe hij zich ontwikkelt in
zijn rol als voorzitter van het bestuur.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.

Reactie op engagement:

Ons oordeel over hoe constructief de onderneming reageert op ons engagement.
De beoordeling is Goed/Voldoende/Onvoldoende.

(Niet in portefeuille) (In portefeuille)

Deze indicator geeft aan of het bedrijf in de portefeuille van de klant wordt gehouden.

Top kwartiel:

Tweede kwartiel:
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Derde kwartiel:

Inleiding

Achtergrond

Onderste kwartiel:
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Onroerend goed

Linde PLC

VK

Basismaterialen

Berkeley Group Holdings PLC

VK

Duurzame consumentengoederen

Diageo PLC

VK

Dagelijkse consumentengoederen

VF Corp

VS

Duurzame consumentengoederen

ESG-risicoscore:

●
●
●
●
●

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

40

Ondernemingsbestuur

Ierland

Volksgezondheid

Hibernia REIT plc

ESGrisicoscore

Arbeidsomstandigheden

Sector

Mensenrechten

Land

Bedrijfsethiek

Prioriteitsbedrijf

Naam

Milieuzorg

Thema’s
Klimaatverandering

Governance
Maatschappij

In de onderstaande tabel ziet u alle ondernemingen terug waar wij namens u het afgelopen kwartaal een mijlpaal ('milestone’)
hebben geboekt. Dit betreft ondernemingen die het afgelopen kwartaal onderdeel vormden van uw portefeuille. Zo’n milestone is de
uitkomst van onze engagementsinspanningen (doorgaans over eerdere kwartalen) en wordt beoordeeld op basis van de mate waarin
de beleggerswaarde wordt beschermd. Voor uitgebreide informatie over onze engagementactiviteiten die tot deze milestones hebben
geleid, verwijzen wij u graag naar de online reo®Partner Portal.

Inleiding

Milieu

Milestones en uw fonds

Tweede kwartiel:

Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Milestones in detail

Sector: Onroerend goed

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Ondernemingsbestuur

Milestone Rating:

Omschrijving milestone:
De voorzitter heeft de verplichtingen in het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen aanzienlijk verkleind door uit sommige
besturen af te treden. We hadden in 2019 persoonlijk met hem gesproken om onze zorg hierover uit te spreken en om verandering te
vragen.

Linde PLC
Land: VK

Sector: Basismaterialen

Prioriteitsbedrijf: ✕

ESG-risicoscore:

Onderwerp: Ondernemingsbestuur

Milestone Rating:

Omschrijving milestone:
Heeft de afstemming tussen prestatie en beloning binnen het remuneratiebeleid verbeterd door het percentage van de aan
executives toegekende aandelen dat aan prestatievoorwaarden moet voldoen te verhogen. Om onze zorg hierover uit te drukken,
stemden wij vorig jaar tegen het voorgenomen remuneratiebeleid van de onderneming.

ESG-risicoscore:

blootstelling aan risico’s en risicobeheersing relatief binnen de sector. Bron: MSCI ESG Research Inc.
Top kwartiel:

Tweede kwartiel:
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Derde kwartiel:

Onderste kwartiel:
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Inleiding

Milieu

Land: Ierland

Maatschappij

Hibernia REIT plc

Bijlage: Viewpoints 2020

August
Raciale rechtvaardigheid: de noodzaak voor actie beleggers - augustus 2020
Quick view: De roep om verandering van de Black Lives Matter-beweging heeft in de hele wereld geleid tot
protesten tegen racisme. Ondernemingen zien zich gedwongen de wervings-, belonings- en
promotiepraktijken, de cultuur op de werkvloer, de productbranding en de eventuele discriminatie van de
consument nog eens goed tegen het licht te houden.
In deze Viewpoint:
Hoe beleggers kunnen bijdragen aan diversiteit en gelijkheid
Evaluatie vorderingen raciale gelijkheid in het bedrijfsleven
Uitdagingen verzamelen informatie ras en etniciteit
Engagement over diversiteit
Raciale gerechtigheid in de beleggingssector
●

●

●

●

●

https://bit.ly/2SjqwWJ

September
COVID-19 en de farmaceutische
industrie - september 2020
Quick view: Het vertrouwen van het
publiek in de farmaceutische industrie is
aangetast. De pandemie biedt
geneesmiddelenfabrikanten een kans
om hun reputatie weer wat op te
vijzelen. Maar alleen als ze
maatschappelijk verantwoorde
werkwijzen tot prioriteit maken. Bij BMO
Global Asset Management hebben we
ons verdiept in de manier waarop de
farmaceutische industrie inspeelt op
COVID-19, via onderzoek en
engagement. Daarbij hebben we ons op
drie belangrijke onderwerpen gericht:
Bescherming en steun medewerkers
Handhaven en verbreden toegang
producten
Samenwerking benutten

BMO GAM: 20 jaar engagement september 2020
Quick view: We staan dit jaar stil bij 20
jaar investor engagement. In de
afgelopen twee decennia hebben we
ruim 5500 ondernemingen
aangesproken op de meest relevante en
belangrijke duurzaamheidsonderwerpen
voor hun bedrijfsvoering. We hebben in
diezelfde periode meer dan 3700
gevallen van positieve verandering
(‘milestones’) kunnen optekenen.
https://bit.ly/2Gqerg5

●

●

●

https://bit.ly/36s0hFK
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