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In de eerste tabel staan bedrijven waar nieuw engagement mee is gestart. In de tweede

Aan:

Directie ABB

tabel staan bedrijven waar ASN Bank DBO contact mee heeft gehad of gezocht en

Van:

Portfoliomanagement ABB

waarmee het engagement loopt of is afgerond. In de derde tabel staan de bedrijven
waarmee Kempen engagement heeft gevoerd. Bij Kempen is het engagement vaak een

In dit verslag rapporteren wij over het gevoerde engagement met bedrijven uit de

onderdeel van de gesprekken met het bestuur van een bedrijf. Als onderdeel van het

ASN Belggingsfondsen aan de directie van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

beleggingsbeleid van het fonds zet Kempen de bedrijven actief aan om meer werk te

(ABB). Het betreft engagement uitgevoerd door Kempen Capital Management

maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit heeft niet perse consequen-

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

ties voor het bedrijf binnen het fonds en universum. Impax Asset Management, de

ASN Milieu & Waterfonds, de afdeling DBO van ASN Bank voor het ASN Duurzaam

uitvoerende beheerde van het ASN Milieu & Waterfonds, gaat soms ook de dialoog

Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds en engagement uitgevoerd door

over duurzaamheid aan met bedrijven uit het universum. Ook dit heeft geen gevolgen

ASN Beleggingsfondsen. Deze rapportage betreft de periode 1 oktober 2017 tot

voor de belangen van het fonds in de bedrijven.

en met 31 december 2017.
Tabel 1: Nieuw engagement
Bedrijf

Onderwerp

Actor

Resultaat

Kesko

Dierenwelzijns- en inkoopbeleid

ASN Bank DBO

Nog niet bekend

Heineken

Corporate Governance
onderwerpen m.b.t. de dochter
in Burundi

ASN Beleggingsfondsen

Nog niet bekend

Tabel 2: Lopend engagement ASN Bank
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Nolato

Dierproeven

Nvt

Nike

Werknemersrechten

Nvt

Tabel 3: Lopend engagement en gesprekken door Kempen en Impax
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

AG Barr

Gezondheid, afval en diversiteit van het bestuur

Er is gesproken over het suikergebruik in drankjes. AG Barr geeft aan al jaren te werken aan
het terugbrengen van het suiker percentage. In 90% van eigenmerk drankjes zit minder dan
5% per 100g. Het bedrijf werkt met de overheid aan afval oplossingen. Kempen heeft het
belang van een divers bestuur benadrukt.

SMA Solar

Transparantie

Bedrijf is verzocht tot meer duurzaamheidsrapportage en certificering. SMA Solar geeft aan
er aan te werken en dat het deze in 2018 wil publiceren.

Acuity Brands

Verbeteren rapportage, vooral op milieugebied

Het bedrijf is bezig een management systeem te implementeren waarmee het een begin kan
maken om data te verzamelen met als doel meer transparantie op duurzaamheidsprestaties.
Het verwacht al CO2 data in de 2e helft van 2018 te rapporteren.

Amer Sports

Werknemersrechten en diversiteit van het bestuur

Er is gesproken over management van outsourcen, de Modern Slavery Statement wordt eind
2017 gepubliceerd. Ook is er gesproken over de diversiteit van het bestuur, het bestaat nu
voor 100% uit witte 40+ mannen. Amer Sports geeft aan dat het hier aandacht voor heeft.

Klimaat en data beveiliging

Bedrijf heeft duurzaamheidsbeleid sterk ontwikkeld en geïntegreerd in de bedrijfsvoering.
De grootste aandacht binnen Takkt gaat uit naar het verlagen de CO2 uitstoot. Het bedrijf
werkt momenteel nog aan het beleid m.b.t. data protectie. Kempen stuurt documentatie
met goed beleid bij andere bedrijven.

Takkt

Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Cargotec

Code of conduct en data beveiliging

Cargotec geeft aan dat de code of conduct bedrijf breed is ingevoerd. Het erkent het risico
van data beveiliging. Bedrijf is erg geïnteresseerd in de SGD, Kempen stuurt het hier
informatie over.

Belimo

Klimaat

Bedrijf heeft zich aangesloten bij het Carbon Disclosure Project (CDP).

SimCorp

Duurzaamheidsbeleid

Kempen heeft aangegeven dat het duurzaamheidsbeleid verder ontwikkeld kan worden.
Er volgt een gesprek waarin meer informatie hierover wordt uitgewisseld.

Kesko

Dierenwelzijns- en inkoopbeleid

Er is met Kesko gesproken over duurzaam visbeleid. Kesko heeft aan gegeven het hout
100% duurzaam in te willen kopen in lijn met FSC en PEFC.

Barco

Duurzaam inkoopbeleid

Bedrijf werkt momenteel aan een update van de duurzame beleidsdocumenten.

Tecan Group

SDG

Er is met het bedrijf gesproken over de SDGs. Tecan was zeer geïnteresseerd.

Jungheinrich

Bestuur

Er is lang met het bedrijf gesproken over de aandeelhoudersstructuur. 100% van het
stemrecht is in handen van de familie. Dit is onwenselijk.

Basware

Transparantie

Kempen heeft het bedrijf verzocht de milieu rapportage te verbeteren, ook is een helder
helder cyber security beleid gewenst. Dit laat nu nog te wensen over. Kempen heeft
voorbeelden gedeeld van bedrijven die goede rapportage hebben.

