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ENGAGEMENTRESULTATEN
x De onderneming is in overleg met de Maleisische luchtvaartautoriteit (MAVCOM)

over speciale landingstarieven voor schonere vliegtuigen. We hebben gevraagd
over de uitkomst van dit overleg te rapporteren (naar verwachting medio 2022).
Hiermee zou de onderneming in de luchtvaart op het vlak van duurzaamheid het
voortouw nemen in Azië. Malaysia Airports werkt al aan de vermindering van
wachtrijen van vliegtuigen die willen landen. Op de langere termijn (komende
vijf jaar) wordt de levering van duurzame brandstof overwogen.

x Wij onderhouden zowel schriftelijk als mondeling contact met de onderneming.
Het Investor Relations en Sustainability Team van Malaysia Airport hebben
aangegeven de door ons aangekaarte kwestie met MAVCOM op te nemen. Ook
andere partijen hebben deze kwestie te berde gebracht. Tot dusverre is nog
niets over de voortgang bekendgemaakt. We hebben het Sustainability Team
verzocht om meer transparantie.

VERVOLGSTAPPEN
x versus de onderneming:
Medio 2022 vindt er een follow-up gesprek plaats met de onderneming over de
voortgang van het overleg met de luchtvaartautoriteit.

x versus luchtvaartautoriteit:
We hebben aan Malaysia Airports aangeboden dat we beschikbaar zijn voor
overleg met MAVCOM over stimulansen voor schoner vliegen. Zo willen wij, in lijn
met ons commitment tot actief aandeelhouderschap, de verwachtingen van
aandeelhouders in de discussie inbrengen. De onderneming heeft onze gegevens
naar MAVCOM doorgestuurd voor verder engagement in onze hoedanigheid van
belanghebbende.

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
De luchtvaartsector veroorzaakt 2% van de mondiale emissie. Hiervan nemen
luchtvaartmaatschappijen 90% voor hun rekening en luchthavens slechts 10% (dus
0,2% van de mondiale emissie). Toch worden luchthavens steeds meer gezien als
een significante bron van klimaatverandering. Wij willen weten wat Malaysia
Airports kan doen en doet om de uitstoot van haar klanten
(luchtvaartmaatschappijen) te verminderen.

ACHTERGROND
Het feit dat Malaysia Airports in onze portefeuille is opgenomen, roept vragen op
over de rol van luchthavens en duurzaamheid. De onderneming heeft directe
invloed op scope 1 en 2-emissies; deze zijn in de afgelopen vier jaar met 24%
gedaald, het effect van de coronapandemie niet meegerekend waardoor de
uitstoot door de luchthaven zelfs instortte. We hebben besproken wat de
luchthaven kan doen om scope 3 (uitstoot door luchtvaartmaatschappijen) te
verminderen versus bestaande initiatieven.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu. Om de opwarming van de aarde tot gemiddeld 1,5 C te beperken is een

maximale inspanning vereist.

ENGAGEMENTDOELEN
De onderneming kan de emissie door luchtvaartmaatschappijen (de grootste bron
van emissie door vliegverkeer) als volgt sturen:
1. Vermindering van wachtrijen in lucht (kerosineverbruik) door suboptimale

planning.
2. Speciale landingstarieven voor schonere vliegtuigen.
3. Levering van duurzame brandstof om schoner vliegen te stimuleren.

ONDERNEMING
Malaysia Airports Holdings 

LAND
Maleisië

SECTOR
Transport – luchthavens

MARKTKAPITALISATIE
RM 9,5 miljard

VRAAGSTUK
Beperking van de opwarming van 
de aarde tot ruim minder dan 1,5°C 
boven het pre-industrieel niveau, 
via scope 3-sturing.

MATERIALITEIT
Inzicht in de mogelijke impact van CO2-
intensiteit op de winstontwikkeling. 
Deze engagement kwantificeert het 
vraagstuk van CO2-emissies (klein op 
mondiale schaal) en helpt de 
onderneming om op het vlak van 
duurzaamheid in de regio het voortouw 
te nemen.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: BB (MSCI ESG)


