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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Binnen de portefeuille behoort Vesuvius tot de ondernemingen met de hoogste
CO2-intensiteit per omzeteenheid. Om beter inzicht te krijgen in de processen
voor de vaststelling van CO2-doelen en in de kwaliteit van de gerapporteerde
gegevens, alsook in de financiële gevolgen van de doelstelling om in 2050
emissieneutraliteit te bereiken, hebben wij Vesuvius benaderd.

ACHTERGROND
De bedrijfsactiviteiten van Vesuvius zijn CO2-intensief, maar vormen slechts
een fractie van die van de staalfabrikanten die haar producten afnemen. De
jaarlijkse scope 1 en scope 2-emissie van Vesuvius is ongeveer gelijk aan wat
klanten in een uur uitstoten. Een belangrijk element van de waardepropositie
van Vesuvius is dus dat zij klanten helpt hun uitstoot te verminderen. De impact
hiervan is veel groter dan wanneer zij zich uitsluitend op de eigen voetafdruk
richt. Aan het pad naar emissieneutraliteit in 2050 moeten niettemin alle
ondernemingen bijdragen. Vesuvius is hiertoe zeker bereid, gegeven het
commitment om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn.

ENGAGEMENTTHEMA
x Klimaat en CO2-uitstoot.

ENGAGEMENTDOELEN
x (Gerealiseerd) Beter inzicht krijgen in hoe de onderneming de doelstellingen

heeft bepaald en deze wil realiseren.
x (Lopend) Vesuvius ondersteunen bij wat voor beleggers zoals Van lanschot

Kempen belangrijk is met betrekking tot de uitstoot van CO2.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Vesuvius neemt klimaatverandering heel serieus. Doelstelling is om in 2050

emissieneutraliteit te bereiken. Daarnaast is de onderneming van mening
dat haar producten en diensten klanten helpen om hun voetafdruk te
verminderen.

x De groep heeft de doelstelling van emissieneutraliteit, wat scope betreft,
niet goed gedefinieerd. Zo is niet duidelijk of er ook met vermeden uitstoot
rekening wordt gehouden. Indien dit wordt meegerekend, dan is Vesuvius al
lang emissieneutraal. Het is volgens ons dan ook niet waarschijnlijk dat
vermeden uitstoot in de doelstelling is begrepen. De doelstelling betreft
veeleer de eigen scope 1- en 2-voetafdruk.

x De groep werkt aan een routekaart waarin de definitie wordt gespecificeerd
en een eigen methodologie wordt beschreven. Voor zover het bij ons
bekend is, zullen emissierechten pas worden gekocht als het echt niet
anders kan.

x De groep heeft ook tussentijdse doelstellingen voor de middellange termijn
(2025) geformuleerd en ligt goed op schema om deze te halen. De keuze
voor 2025 vloeit voort uit de vijfjarige planningscycli.

x Een van de maatregelen die de groep overweegt om de uitstoot terug te
dringen, is de transitie naar groene stroom. Dit leidt tot een betere mix van
energiebronnen en een hogere energie-efficiëntie.

x Investeringen in bovenstaande initiatieven zijn opgenomen in de jaarlijkse
vervangingsinvesteringen.

VERVOLGSTAPPEN
x Verschaffing van informatie door Vesuvius over klimaatverandering blijven

volgen.
x Evaluatie of Vesuvius als duurzame belegging kan worden aangemerkt

conform de taxonomie van de EU zodra de verordening in detail is
uitgewerkt.

VOORTGANGENGAGEMENT

ONDERNEMING
Vesuvius is wereldleider in 
metaalstroming en levert een breed 
scala aan producten en diensten 
aan klanten wereldwijd. De 
onderneming is ook een 
vooraanstaand fabrikant van 
producten voor gieterijen en 
vuurvaste materialen voor diverse 
andere sectoren (o.a. cement en 
glas). 

LAND
Verenigd Koninkrijk

SECTOR
Industrie 

MARKTKAPITALISATIE
GBP 1,3 mld (oktober 2021) 

VRAAGSTUK
Nadere bijzonderheden over 
doelstellingen voor vermindering 
van uitstoot.

MATERIALITEIT
Verbetering van de milieuvoetafdruk 
van Vesuvius en haar klanten is een 
belangrijke factor voor omzetgroei.

RISICO
Het ontbreken van passende  
informatie en doelstellingen vormt 
een reputatierisico en kan door 
(potentiële) klanten en andere 
belanghebbenden ter discussie 
worden gesteld.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: A (oktober 2021)

Vesuvius
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