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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Zorgen voor aanpassing van de langetermijnbeloningsplannen (LTIP), zodat
vooruitgang met de uitvoering van het milieubeleid wordt beloond.

ACHTERGROND
CMS Energy heeft ambitieuze doelen voor de vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen op basis van twee pijlers: vermindering van CO2-uitstoot en
vermindering van de uitstoot van methaan. Deze holistische benadering is
volgens ons ook nodig om de energietransitie te realiseren. Wij juichen het
formuleren van doelen voor de vermindering van de methaanuitstoot toe, want
veel ondernemingen besteden hier geen aandacht aan.
CMS Energy wil de CO2-uitstoot voor 2023 met 45% verminderen door 12
kolencentrales te sluiten. Dit is in lijn met het akkoord van Parijs, dat een
vermindering van de CO2-uitstoot met 50% voor 2030 vereist. Bovendien is het
plan goed uitgewerkt en zijn er al 7 centrales gesloten

ENGAGEMENTTHEMA
Milieu. Er is een maximale inspanning vereist om een gemiddelde
temperatuurstijging op aarde van meer dan 1,5 oC te voorkomen. Het LTIP voor
het management moeten aansluiten bij de vastgestelde positieve
milieudoelen.

ENGAGEMENTDOELEN
x Ongeveer 20% van de LTIP voor het management moet zijn gekoppeld aan

de voortgang richting de vastgestelde positieve milieudoelen, zowel voor de
CO2-uitstoot als de methaanuitstoot.

x De onderneming moet meer transparantie bieden over de voortgang met de
vervanging van oude methaanleidingen door veiliger en nieuwere leidingen
ter voorkoming van lekkage.

x Om de kans van slagen te vergroten, hebben wij aan de onderneming
uitgelegd dat dit volgens onze analyses de geloofwaardigheid en de
erkenning van de broeikasgasambities van CMS Energy kan vergroten.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De engagement is gestart in september 2020 en heeft tot dusver bestaan

uit een online overleg en e-mailcorrespondentie over de kwestie. De
onderneming heeft gezegd dat zij ons standpunt begrijpt.

x Wij verwachten dat de door ons aangedragen punten worden besproken
tijdens de volgende vergadering van het Compensation Committee van het
ondernemingsbestuur. Wij hebben aangeboden om hieraan deel te nemen
en het comité te adviseren over oplossingen die de meeste waarde
opleveren.

VERVOLGSTAPPEN
x De onderneming is in de afgelopen jaren heel proactief geweest met het

implementeren van ESG-beleid en wij verwachten daarom dat onze
suggesties binnen twee jaar worden overgenomen.

x Als de onderneming besluit om geen milieudoelen op te nemen in het LTIP
voor het management, zullen wij overstappen van bilaterale engagement
(alleen Kempen en CMS Energy) op collectieve engagement waarvoor wij
het initiatief kunnen nemen.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
CMS Energy Corporation is een 
energiemaatschappij die elektriciteit 
en aardgas levert aan klanten. 

LAND
De onderneming is gevestigd in de 
Verenigde Staten. 

SECTOR
Nutsbedrijven

MARKTKAPITALISATIE
Midcap

VRAAGSTUK
Koppel ongeveer 20% van de 
langetermijnbeloningsplannen (LTIP) 
voor het management aan de 
voortgang met de realisatie van de 
vastgestelde positieve milieudoelen.

MATERIALITEIT
Opnemen doelen in LTIP heeft klein 
positief financieel effect op het 
aandeel. Het voeren van een 
decarbonisatiestrategie door de 
onderneming heeft een groter effect. 

Positief effect opname doelen in 
LTIP op het aandeel:
x Aandelenkoers: 2% stijging 

waardestijging van USD 17 mld is 
USD 0,34 mld, ofwel ongeveer 
EUR 290 mln.  Dit is gebaseerd 
op ons eigen waarderingskader 
(bij een positieve reactie 
verhogen wij onze score voor het 
management en de ESG-
prestaties van de onderneming).

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG Rating: AA (MSCI ESG)
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