Engagementrapportage
Verslagperiode: Q4 2020
Van:
Portfoliomanagement ASN Beleggingsfondsen

In dit verslag rapporteren wij over het engagement dat is gevoerd met bedrijven uit de
ASN Beleggingsfondsen. Het betreft engagement uitgevoerd door Kempen Capital Management voor het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds, Impax Asset Management voor het
ASN Milieu & Waterfonds, de afdeling Expertise Centrum Duurzaamheid (ECD) van
ASN Bank voor het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Milieu & Waterfonds, en
engagement uitgevoerd door ASN Beleggingsfondsen. Deze rapportage betreft de periode
1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
Wij voeren engagement op vier verschillende manieren, elk met een andere termijn:

1. Actief engagement

Het bedrijf voldoet niet meer aan de duurzaamheidscriteria van ASN Beleggingsfondsen. Dit kan betrekking
hebben op beleid en misstanden. Duur maximaal 1 jaar.

2. Passief engagement

Dit betreft kleine bedrijven en bedrijven die zijn verschoven van de categorie kleine bedrijven naar de
categorie grote bedrijven. We voeren engagement als het beleid van een bedrijf niet (meer) voldoet aan de
duurzaamheidscriteria van ASN Beleggingsfondsen. We informeren het bedrijf éénmalig. Bij de nieuwe
toetsing na vier jaar verwachten we verbetering.

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 verbeteringen te realiseren. De termijn wordt per
engagementstrategie vastgesteld.

4. Extra engagement beheerder

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

KDDI

KDDI wordt in verband gebracht met het schenden van vrijheid van
meningsuiting in Myanmar.

ECD

Loopt

Ericcson

Ericsson wordt in verband gebracht met het schenden van vrijheid van
meningsuiting in Myanmar.

ECD

Loopt

Hakuhodo

Er zijn vragen gesteld over het beleid omtrent discriminatie en
vakbondsvrijheid.

ECD

Loopt

Salesforce

Er zijn lopende rechtszaken inzake illegale praktijken op de platforms van
Salesforce.

ECD

Loopt

TDK Corp

TDK wordt in verband gebracht met dwangarbeid van Oeigoeren.

ECD

Loopt
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Passief engagement
In het 4e kwartaal hebben we geen passief engagement gevoerd.
Strategisch engagement
Sinds 2016 nemen we vanuit ASN al het voortouw om een leefbaar loon voor textielwerkers breed onder de
aandacht te brengen. We spreken met kledingbedrijven en inspireren anderen die er iets aan willen doen. Dit
jaar hebben we onze methodologie geactualiseerd en gedurende het derde kwartaal hebben we aan de
volgende bedrijven de nieuwe resultaten van de ‘Leefbaar Loon’ assessment medegedeeld:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lojas Renner
H&M
Asics
Esprit
Hanesbrands
Inditex
Puma
Kontoor
Coats

Extra engagement beheerder
Bedrijf

Onderwerp

Resultaat

Novozymes
Governance en biodiversiteit
		

Er is gesproken over de governance structuur en de impact van
het bedrijf op biodiversiteit.

Autodesk
Gelijkheid in salarissen
		
		
		
		

Het bedrijf heeft processen ingericht om ongelijke salarissen
voor gelijke functies (op basis van gender en diversiteit) aan te
pakken. Impax heeft een aanbeveling gedaan om de initiatieven
op dit terrein ook voor duurzaamheidsverantwoording toe te
passen.

Amiad Water Systems
Diversiteit directie
		
		

Na een gesprek met Impax heeft Amiad Water Systems aangegeven de intentie te hebben om meer diversiteit in de directie
aan te brengen.

Kingspan Group
Productveiligheid
		
		

Er zijn procesverbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van het
Grenfell Tower-incident. Een brand in een Londense flat waarbij
in 2017 72 bewoners om het leven kwamen.

Advanced Drainage
Governance en duurzaamSystems
heid
		
		

Het bedrijf heeft haar tweede duurzaamheidsrapportage
opgeleverd in maart 2020 (op basis van het SASB reporting
framework). Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd in het
ESG-beleid.

Pentair
Duurzaamheid
		
		

Impax heeft geadviseerd om fysieke klimaatrisico’s en een
product footprint in kaart te brengen en periodiek over deze
onderwerpen te rapporteren.

Westrock
Diversiteit
Na een gesprek met Impax heeft het bedrijf inzage gegeven in
		
het diversiteitsbeleid. Ook is gesproken over ESG-gerelateerde
		 vergoedingen.
Coats Group
Leefbaar Loon
		
		
		

Volgens Kempen is leefbaar loon tegenwoordig een belangrijk
thema voor Coats. Daarnaast is er gesproken over hoe de
invoering van een tool impact kan hebben op de hele textielketen.
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Huhtamaki Oyj
Certificaties
		
		
		

Momenteel behaalt het bedrijf een percentage van 98% vezels
van gerecyclede producten (doelstelling is 100%). Daarnaast
gaat het bedrijf een duurzaamheidsrapportage publiceren
waarin ook circulariteit een belangrijk onderwerp wordt.

Befesa SA
CO2 Data
		
		

Er waren foutieve CO2-waarden door het bedrijf gepubliceerd,
informatie afkomstig van CO2-dataprovider ISS. Na een gesprek
met Kempen is de data gecorrigeerd.
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