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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 Ma-

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

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

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

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

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

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

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

engagement uitgevoerd door ASN Beleggingsfondsen. Deze rapportage betreft de periode 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

we 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

Passief engagement
Bedrijf

Onderwerp

Meyer Burger

Mensenrechten, conflictmaterialen

Berkeley Group Holdings

Keten, vervuiling

Kingspan Group

Mensenrechten, keten en vervuiling

Strategisch engagement
In het eerste kwartaal van 2020 hebben strategisch engagement op het onderwerp Leefbaar Loon gevoerd met H&M en VF Crop.

Extra engagement beheerder
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Ormat Technologies

Governance

Er is gesproken over de beloning van het management. Ormat wil Performance Share Units introduceren als component van de lange termijn
beloning. Impax heeft aangegeven het besluit om de beloning over de langere termijn te laten vaststellen te ondersteunen.

Beijing Enterprises Water
(BEW)

Duurzaamheid

Impax heeft met BEW gesproken over het belang van transparantie en inzicht in duurzaamheids performance data (inclusief TCFD rapportages
over klimaatrisico’s), het formuleren van doelstellingen en duidelijke governance structuren. Dit jaar wil BEW een duurzaamheidsrapportage gaan
publiceren.

Severn Trent

Water impact

Aan Severn Trent zijn vragen gesteld over het gebruik van water, de wijze waarop hier over gerapporteerd wordt en de blootstelling aan
klimaatverandering. Severn heeft aangegeven beschikking te hebben over de data, en is eventueel bereid hierover te rapporteren. Impax is
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het bedrijf om de laatste innovaties op het gebied van water te tonen.

Murata Manufacturing

ESG

Met Murata is gesproken over ESG onderwerpen en het rapport over fysieke klimaatrisico’s. Het bedrijf heeft zich recentelijk gecommitteerd aan de
TCFD en Impax heeft aangeboden om hier ondersteuning bij te bieden.

George Fish

Water impact

Er zijn duurzaamheidsdoelstellingen opgenomen voor de bestuursleden. De strategie voor 2025 zal nog dit jaar worden gefinaliseerd.
De operationele locaties in water-stressed gebieden laten een afnamen van het waterverbruik zien over de afgelopen jaren.
Landis & Gyr

Klimaatrisico’s

Landis heeft klimaatrisico’s geïntegreerd in haar risico management. De risico’s inzake overstromingen en andere natuurrampen is in kaart gebracht
voor de verschillende faciliteiten in Amerika.

ZhuZhou CRRC Times
Electric

Governance

Er zijn discussies gevoerd over de onafhankelijkheid van enkele bestuurders. Het bedrijf heeft aangegeven trainingen te organiseren om de
kwaliteiten van bestuurders te blijven ontwikkelen.

Kingspan

Impact reporting

Er zijn gesprekken gevoerd met Kingspan om te spreken over de impact op de omgeving. Samen met een externe consultant wordt nu gekeken
hoe impact metingen verbeterd kunnen worden.

Lenzing

Duurzaamheid

Er is een nieuw duurzaamheidsrapport gepubliceerd waar veel relevante informatie in is verwerkt. Hierin zijn ook Science-based targets verwerkt,
deze laten tevens zien dat het bedrijf op weg is om te voldoen aan de doelstellingen van het Parijsakkoord.

Fluidra

Duurzaamheid

Fluidra is bezig met een strategisch plan waarin KPI’s op gebied van duurzaamheid worden geïntegreerd voor de periode 2020-2025 en tevens
wordt een materialiteitsmatrix ontwikkeld.

Befese SA

Reporting

Kempen heeft Befesa geholpen met het verder verbeteren van haar ESG criteria. Onderwerpen die zijn meegenomen betreffen transparantie,
verificatie, CO2 data, UNGC en klokkenluider processen.

Hibernia Reit

Samenstelling bestuur

Er is met Hibernia gesproken over de samenstelling van het bestuur. Het bedrijf is inmiddels bezig met het doorvoeren van wijzigingen in het
bestuur en hier wordt momenteel meer gekeken naar capaciteiten, competenties en uiteenlopende achtergronden.

Coats Group

Covid-19

Coats heeft bevestigd dat de veiligheid en gezondheid van haar werknemers de hoogste prioriteit heeft op dit moment.

