Engagementrapportage
Verslagperiode: Q3 2018
Aan:

Directie ASN Beleggingsfondsen

Van:

Portfoliomanagement ASN Beleggingsfondsen

In dit verslag rapporteren wij aan het Performance Review Committee van ASN Beleg-

2. Passief engagement

gingsfondsen over het engagement dat is gevoerd met bedrijven uit de ASN Beleg-

Dit betreft kleine bedrijven en bedrijven die zijn verschoven van de categorie kleine

gingsfondsen. Het betreft engagement uitgevoerd door Kempen Capital Management

bedrijven naar de categorie grote bedrijven. We voeren engagement als het beleid

voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, Impax Asset Management voor het

van een bedrijf niet (meer) voldoet aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleg-

ASN Milieu & Waterfonds, het Expertise Centrum Duurzaamheid (ECD) van ASN Bank

gingsfondsen. We informeren het bedrijf éénmalig. Bij de nieuwe toetsing na vier

voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds, en engagement uitgevoerd door ASN Beleggingsfondsen. Deze rapportage betreft de periode
1 juli 2018 tot en met 30 september 2018.

jaar verwachten we verbetering.
3. Strategisch engagement
We voeren engagement met alle goedgekeurde bedrijven uit een sector als we
hebben vastgesteld dat er veel misgaat in de sector. We proberen verbeteringen te

Wij voeren engagement op vier verschillende manieren, elk met een andere termijn:

realiseren. De termijn wordt per engagementstrategie vastgesteld.
4. Extra engagement beheerder

1. Actief engagement

Dit gaat voornamelijk om bedrijven uit het ASN Small & Midcapfonds en het ASN

Het bedrijf voldoet niet meer aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleggings-

Milieu en Waterfonds waar geen directe misstanden zijn. Wij spreken met deze be-

fondsen. Dit kan betrekking hebben op beleid en misstanden. Duur: maximaal 1 jaar.

drijven om ze ertoe te brengen zich verder te ontwikkelen op duurzaamheidsgebied.

Hieronder behandelen we elke vorm van engagement in een aparte tabel.
Actief engagement
Bedrijf

Onderwerp

Actor

Resultaat

Elekta

Dierproevenbeleid

ASN Bank ECD

Afgerond met een positief resultaat. Elekta heeft bevestigd
dat het zelf geen dierproeven uitvoert, noch uit laat voeren.

Passief engagement
In het 3e kwartaal hebben wij geen passief engagement gevoerd.

Strategisch engagement
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Astellas Farma

Transparantie en betalingen aan gezondheidsprofessionals en de beloning van sales
medewerkers.

Scorecard toegezonden met bedrijfsspecifieke verbeterpunten + uitleg verdere traject.

Orion

Transparantie en betalingen aan gezondheidsprofessionals en de beloning van sales
medewerkers.

Scorecard toegezonden met bedrijfsspecifieke verbeterpunten + uitleg verdere traject.

Leefbaar loon: we hebben de bedrijven onderzocht conform onze nieuwe methodiek en het Leefbaar Loon Rapport 2018 gedeeld. Daarnaast heeft elk bedrijf een bedrijfsspecifiek rapport ontvangen. In het vierde kwartaal gaan we hierover in gesprek met elke bedrijven apart:
•

Nike

•

Asics

•

H&M

•

Lojas Rener

•

Adidas

•

ASOS

•

Inditex

•

Marks & Spencer

•

Amer Sports

•

Gildan

•

Kappahl

•

Puma

Extra engagement beheerder
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Zhuzhou CRRC Times
Electric

Duurzaamheidsprocessen

We hebben met het management over het risicobeheer van de duurzaamheidsprocessen gesproken. Het bedrijf werkt eraan om de producten duurzamer en
energie-efficiënter te maken. Producten zijn op maat voor de klant gemaakt; hierdoor is het lastig impact te meten. Tot nu toe is Impax de enige aandeelhouder
die het bedrijf bevraagt over duurzaamheidsonderwerpen.

Huaneng Renewables

Duurzaamheidsprocessen

Het bedrijf geeft aan dat bescherming van ecosystemen rond zijn windmolens het grootste duurzaamheidsrisico is. Wetgeving wordt stringenter. Het bedrijf
heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in gezonde, veilige arbeidsomstandigheden en anti-corruptiemaatregelen. We hebben suggesties aangedragen om
duurzaamheidsdoelen te stellen en gewezen op het belang van diversiteit.

United Utilities

Bestuur, ontwikkelingen
rondom nationalisatie
waterleidingbedrijven en
duurzaamheid algemeen

We hebben met de bestuursvoorzitter verschillende duurzaamheidsonderwerpen besproken. Ook hebben we gesproken over de voortdurende discussie om
waterleidingsbedrijven in het Verenigd Koninkrijk te nationaliseren. Een ander belangrijk onderwerp is de samenstelling van het bestuur. Het bedrijf gaf aan dat
een nieuwe bestuurslid mogelijk een werknemer is.

JC Deceaux

Sustainable Development
Goals en bestuur

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de daaraan gekoppelde strategie. Het bedrijf wil in 2022 energie 100%
duurzaam inkopen. Momenteel is dat 54%. Ook werkt het aan energie-efficiency. De familie Deceaux heeft een meerderheidsbelang en is vertegenwoordigd in
het bestuur: twee broers zijn afwisselend voorzitter. Ten minste één bestuurslid zit in te veel comités; het beloningscomité is niet onafhankelijk en het bestuur
bestaat uit zes mannen. We hebben onze zorgen hierover geuit.

FDM Holding

Diversiteit

In een gesprek met de CEO en CFO hebben we gesproken over de opvolging van de bestuursvoorzitter. Ook bespraken we diversiteit. FDM Holding loopt voorop
met diversiteit. Het bedrijf bevordert diversiteit en heeft verhoudingsgewijs meer vrouwen in dienst dan sectorgenoten.

Takkt

Cybersecurity

In eerdere gesprekken hebben we aangegeven dat we bewijs willen zien dat het bedrijf voldoet aan wetgeving over gegevensbescherming (cybersecurity).
We hebben voorbeelden gegeven en artikelen over het invoeren van de cyberstrategie van de UN PRI.

Ascom

Cybersecurity

We hebben Ascom gevraagd om meer transparantie over de duurzame strategie. We hebben doelen en aanbevelingen gedaan over cybersecurity en milieubeleid.

AG Barr

Duurzaamheid algemeen

Tijdens een bezoek aan het bedrijf werd ons duidelijk dat duurzaamheid goed geïntegreerd is in de bedrijfsvoering. Een eigen windturbine levert 8% van de
energie, de verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en sinds 2008 is 20% van het gebruikte materiaal voor petflessen teruggebracht. Het bedrijf werkt met
partners aan een inzamelingssysteem.

Kingspan

Reactie Zembla-uitzending
en voortgang
duurzaamheidsdoelstelling

Wij namen contact op met Kingspan naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Professor Hul beschuldigt Kingspan ervan een studie naar de brandbaarheid
van zijn isolatiematerialen niet te publiceren. Kingspan heeft aangegeven dat het op een eerdere studie uit 2014 heeft gereageerd. Het heeft ook een verklaring
gegeven waarin het aangeeft brandveiligheid uiterst serieus te nemen en te voldoen aan de hoogste veiligheids- en brandveiligheidsvoorschriften. We blijven
met Kingspan in gesprek over de brandveiligheid van de producten. Kingspan wil in 2020 100% duurzame energie inkopen. Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat
het dit haalt. Medio 2018 kocht het 75% duurzaam in.

