Engagementrapportage
Verslagperiode: Q3 2019
Aan:

Directie ASN Beleggingsfondsen

Van: 		Portfoliomanagement ASN Beleggingsfondsen

In dit verslag rapporteren wij over het engagement dat is gevoerd met bedrijven uit

2. Passief engagement

de ASN Beleggingsfondsen. Het betreft engagement uitgevoerd door Kempen Capi-

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

tal Management voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, Impax Asset Manage-

ne bedrijven naar de categorie grote bedrijven. We voeren engagement als het be-

ment voor het ASN Milieu & Waterfonds, de afdeling Expertise Centrum Duurzaam-

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

heid (ECD) van ASN Bank voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu

leggingsfondsen. We informeren het bedrijf éénmalig. Bij de nieuwe toetsing na

& Waterfonds, en engagement uitgevoerd door ASN Beleggingsfondsen. Deze rap-

vier jaar verwachten we verbetering.

portage betreft de periode 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019.

3. Strategisch engagement
We voeren engagement met alle goedgekeurde bedrijven uit een sector. Dit doen
we als we hebben vastgesteld dat er veel misgaat in de sector. We proberen verbe-

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

teringen te 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

drijven om ze ertoe te brengen zich verder te ontwikkelen op duurzaamheidsge-

jaar.

bied.

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

Onderwerp

Actor

Resultaat

Starhub

Mensenrechten en conflictgrondstoffen

ECD

Afgerond met een positief resultaat.

Becton Dickinson

Consumentenbescherming

ECD

Loopt

Unibail-Rodamco

Ketenbeleid

ECD

Loopt

Jones-Lang Lasalle

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

ECD

Afgerond met een negatief resultaat

Kingfisher

Verkoop pesticiden

ECD

Loopt

Passief engagement
Bedrijf

Onderwerp

Rational

Vakbondsvrijheid en conflictmineralen

Lindsay Corporation

Mensenrechten, vervuiling, keten en plastic

Benesse Holdings

Anti-corruptie, vrijheid van vereniging en consumentenbescherming

REC Silicon

Keten

Strategisch engagement
In het 3e kwartaal zijn we met Coats Group, fabrikant van garen voor industrieel en consumentengebruik, engagement gestart op leefbaar loon. Dit bedrijf wordt vanaf 2020
zichtbaar in onze rapportages.

Extra engagement beheerder
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Hibernia REIT

Aantal besturen

We hebben onze zorgen gedeeld over het aantal besturen waarin de voorzitter zitting heeft. Verder hebben we gesproken over de corporate
governance structuur.

AddTech

Informatievoorziening aandeelhouders

Informatievoorziening is niet voor alle aandeelhouders gelijk. We hebben er bij het bedrijf erop aangedrongen elk kwartaal calls op te
zetten zodat alle aandeelhouders gelijk geïnformeerd worden.

Simcorp

Arbeidsrechten

Het bedrijf heeft ons bevestigd dat het een aantal ILO conventies opneemt in de nieuwe code of conduct die in 2020 wordt gepubliceerd.

United Utilities en
Severn Trent

Overheidsrapport inzake performance
waterbedrijven

Neerwaartse performance die de Engelse overheid heeft geconcludeerd en vastgesteld in een jaarlijks milieu rapport was reden om de
waterbedrijven te benaderen. Hun reactie was positief en we blijven de individuele bedrijven monitoren.

Lindsay Corp

Duurzaamheidsbeleid, -processen,
transparantie en misstanden

We hebben gesproken over milieumanagement, mensenrechten, ketenbeleid en misstanden rondom X-lite Guardrail. Het bedrijf geeft aan dat
ze binnenkort hun eerste duurzaamheidsverslag rapporteren waarin de volgende onderwerpen zijn opgenomen: energie efficiency, water
consumptie, werknemers, gezonde en veilige werkomstandigheden, diversiteit en inclusiviteit, ethiek en anti-corruptie. Voor een aantal
onderwerpen gelden ook gekwantificeerde doelen. We hebben een aantal suggesties gedaan.

Lenzing

Duurzaamheid

We hebben gesproken over houtwinning, een belangrijk risico. Het bedrijf is zich hier duidelijk van bewust. Gediscussieerd over alternatieven
voor hout cellulose en andere duurzame technologische ontwikkelingen. Bedrijf heeft science based targets gesteld voor hun CO2 uitstoot.
Verder wil Lenzing in 2050 klimaatneutraal zijn. Verder hebben we gesproken over klimaatsverandering en de daaraan gekoppelde risico’s.

LEM Holdings

Beloning en duurzaamheid

We hebben gesproken over duurzaamheidscriteria en beloning. Bedrijf maakt geen beloningsmatrix bekend en is niet van plan da tin de
toekomst te doen. Het bestuur wordt gedomineerd door mannen, het bedrijf wil ook vrouwen aan het bestuur toevoegen. LEM Holding
heeft verder aangegeven dat ze de R&D uitgaven hebben verhoord en meer ingenieurs hebben aangenomen. Het bedrijf wil voor
stakeholders en werknemers meer rapporteren over duurzaamheid en de impact ervan.

Beijing Enterprise Water

Duurzaamheid en rapportage

Bedrijf heeft aangegeven suggesties van onder andere Impax doorgevoerd te hebben in het duurzaamheidsverslag. Ook heeft het voor het
eerst gereageerd op de vragen over water van de Dow Jones Sustainability Index en het Carbon Disclosure Project.

Advanced Drainage

Bestuur, duurzaamheidsprocessen en
rapportage

We hebben aangegeven dat we voorstander zijn van een bestuur dat jaarlijks wordt benoemd. Ook hebben we stilgestaan bij de
beoordelingsmatrix. Het bedrijf heeft in 2019 het eerste duurzaamheidsverslag uitgegeven, dit is vooral kwalitatief. Advanced Drainage
geeft aan te werken aan een kwantitatieve basis. Het wil gaan rapporteren over emissies, energie- en brandstofverbruik. Hier worden ook
doelen aan gekoppeld. Duurzaamheid zit in de 2020 doelen voor CEO en de bestuursvoorzitter.

Ormat Technologies

Bestuur

We hebben in het verleden vaker gesproken over het jaarlijks benoemen van bestuurders. Ormat heeft aangegeven dat ze dit gaan invoeren.

