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Verslagperiode: Q4 2019

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

2. P
 assief engagement

ASN Beleggingsfondsen. Het betreft engagement uitgevoerd door Kempen Capital

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

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

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

voor het ASN Milieu & Waterfonds, de afdeling Expertise Centrum Duurzaamheid (ECD)

een bedrijf niet (meer) voldoet aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleggingsfondsen.

van ASN Bank voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds,

We informeren het bedrijf éénmalig. Bij de nieuwe toetsing na vier jaar verwachten we

en engagement uitgevoerd door ASN Beleggingsfondsen. Deze rapportage betreft de
periode 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.

verbetering.
3. S
 trategisch engagement
We voeren engagement met alle goedgekeurde bedrijven uit een sector. Dit doen we

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

als we hebben vastgesteld dat er veel misgaat in de sector. We proberen verbeteringen
te realiseren. De termijn wordt per engagementstrategie vastgesteld.

1. Actief engagement

4. E
 xtra engagement beheerder

Het bedrijf voldoet niet meer aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleggingsfondsen.

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

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

en Waterfonds waar geen directe misstanden zijn. Wij spreken met deze bedrijven 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

Becton Dickinson

Consumentenbescherming

ECD

Loopt

Unibail-Rodamco

Ketenbeleid

ECD

Loopt

Persimmon

Controversen - Consumentenbescherming

ECD

Loopt

CoStar

Missend beleid op keten, mensenrechten en milieu.

ECD

Loopt

Passief engagement
Bedrijf

Onderwerp

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles

Ketenverantwoordelijkheid

REC Silicon

Ketenverantwoordelijkheid

Strategisch engagement
In het derde kwartaal van 2019 hebben wij de bedrijven onderzocht conform onze nieuwe methodologie en het Leefbaar Loon Rapport 2018 gedeeld. Daarnaast heeft elk bedrijf een
bedrijfsspecifiek rapport ontvangen In het vierde kwartaal hebben we de uitkomsten met de onderstaande bedrijven besproken, vaak samen met andere investeerders.

•
•
•

Gildan Activewear
Lojas Renner
H&M

•
•
•

Marks & Spencer
Adidas
Asics

•
•
•

ASOS
Esprit
Puma

Extra engagement beheerder
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Befesa SA

Duurzaamheidscriteria

Met Befesa is gesproken over verbetering van duurzaamheidscriteria. Besproken zaken betreffen thema’s als transparantie, rapportage,
CO2 data, klokkenluidersregelingen, samenstelling van de directie en Global Compact van de Verenigde Naties.

Bravida Holding

Transparantie

Er is met Bravida gesproken over de wijze van het rapporteren van de totstandkoming van voorzieningen voor uitstaande debiteuren.
Er is voorgesteld om meer diepgang en inzicht in de rapportages te verwerken.

Coats Group

Leefbaar Loon

Coats Group heeft zich aangesloten bij de Global Compact van de Verenigde Naties. Daarnaast heeft er een call plaatsgevonden waar het Platform
Living Wage Financials is toegelicht. Coats heeft vanuit haar kant inzicht verschaft in recente inspanningen om het leefbare loon te evalueren in
verschillende landen. Daarnaast hebben ze een update gegeven over hoe ze hun huidige salarisniveaus gaan meten aan een benchmark.

Addtech

Cybersecurity

Nadat er een ‘IT breach’ had plaatsgevonden zijn er gesprekken aangegaan met Addtech, als gevolge daarvan is verder inzicht gegeven in de
impact en de daarbij horende kosten.

Beijing Enterprise Water

Klimaatrisico’s

Impax heeft het bedrijf inzicht verschaft in de fysieke klimaatrisico’s (zoals omschreven door de Task Force of Climate Related Disclosures). De meest
significante risico’s voor de onderneming zijn water stress en warmte stress. Water stress is extreem hoog bij 17 locaties van Beijing Enterprise Water.
Warmte stress is een risico dat blijft toenemen.

Zhuzhou CRRC Times
Electric

Bestuur

Het bedrijf heeft een energie-programma opgezet waarmee energiebesparende maatregelen worden geïmplementeerd en werknemers krijgen
trainingen om minder energie te verbruiken.
Voor nieuwe producten zijn uitgebreide test procedures ingericht, er zijn ‘after sales’ service teams aanwezig en het bedrijf bezit ISO certificaten.

Advanced Drainage

ESG Framework

Vanuit Advanced Drainage is contact gezocht met Impax om te helpen met het ontwikkelen van een Duurzaamheids framework.

AO Smith

Duurzaamheid

De verwachting is dat in 2020 het jaarverslag KPI’s op het gebied van duurzaamheid zal bevatten, deze doelstellingen hebben betrekking op 2025.
Op het moment heeft AO Smith nog te maken met een lage kwaliteit van brondata, daarom ligt de focus nu op het beter verzamelen en administreren
van de brondata.

Bestuur

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur. De volgende aspecten worden momenteel geëvalueerd:
- Diversiteit
- Mix van kwaliteiten
- EPS performance
- Engagement met bedrijven
- M&A

Itron

