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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Tijdens ons beleggingsproces houden we rekening met ESG-ratings, doordat
deze als input dienen voor onze eigen ESG-beoordeling van ondernemingen
waarin we beleggen. Onze klanten hebben bepaalde verwachtingen ten
aanzien van het ESG-risicoprofiel en de operationele ESG-score van de
ondernemingen waarin de fondsen van Kempen beleggen. Het is daarom
belangrijk dat de ESG-ratings en beoordelingen van controverses correct zijn
en dat hierin de nieuwste ontwikkelingen en openbare bekendmakingen van
ondernemingen zijn meegenomen.

ACHTERGROND
Als actieve beheerder voeren we continu een dialoog met de ondernemingen
waarin we beleggen. Wij hebben gemerkt dat de ESG-ratingbureaus niet altijd
rekening houden met de nieuwste of meest nauwkeurige informatie die
ondernemingen hebben gepubliceerd, waardoor ratings achterhaald kunnen
zijn.

ENGAGEMENTTHEMA
Governance van ESG-kwesties

ENGAGEMENTDOELEN
Ervoor zorgen dat de ESG-ratings de laatste ontwikkelingen bij en informatie
van beoordeelde ondernemingen weergeven. De specifieke gevallen waarop
we ons in 2020 hebben gericht betroffen de ratings van een
verzekeringsmaatschappij, een producent van elektrische apparaten, een
gediversifieerde aanbieder van consumentendiensten, een vooraanstaande
partij op het gebied van industriële recycling en de betrokkenheid van een
duurzame-energiemaatschappij bij controverses.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x We hebben gesproken met meerdere ESG-ratingbureaus die ons ESG-

ratings leveren om hen te wijzen op punten in hun beoordelingsrapporten
(m.b.t. zowel ESG-ratings als controverses) waarin volgens ons de nieuwste
informatie van de ondernemingen niet tot uiting kwam.

x In verschillende gevallen hebben we ook de ondernemingen gevraagd om
verduidelijking over bepaalde punten en de ondernemingen aangemoedigd
om extra informatie te verstrekken. Ook hebben we gezocht naar openbare
documentatie, zoals gerechtelijke uitspraken over controverses.

x De ratingbureaus hadden hun beoordelingen grondig uitgevoerd maar
pasten hun beoordelingen en ESG-ratings aan wanneer wij voldoende
ondersteunende documentatie leverden. Wanneer de nieuwste informatie
tot uiting komt in een rating, is dat positief voor de geloofwaardigheid en
transparantie van de betreffende ondernemingen en de ratingbureaus en
sluit dat goed aan bij ons streven naar actief aandeelhouderschap.

x De specifieke gevallen waarop we ons in 2020 hebben gericht betroffen:
– Verzekeringsmaatschappij - meer aandacht voor ESG bij

beleggingsbeslissingen leidde tot een hogere rating (B => BB)
– Elektrische apparaten – door vermindering ethische compliancerisico's

en verbetering informatievertrekking verbeterde de rating (B => BB)
– Gediversifieerde consumentendiensten - ethische marketing en maat-

schappelijk verantwoord productaanbod van de onderneming leidden tot
een hogere rating (B => BB)

– Industrie - dialoog gevoerd met de onderneming over meer nauwkeurige
en materiële informatieverstrekking over CO2-uitstoot (beoordeling ESG-
risico verlaagd van gemiddeld naar laag)

– Duurzame energiemaatschappij - ESG-bureau gevraagd de beoordeling
van de controverse te herzien, omdat deze onredelijk streng was .

VERVOLGSTAPPEN
x Waarschijnlijk zal het ook in de toekomst voorkomen dat de nieuwste

informatie vertraagd tot uiting komt in ESG-ratings. Wanneer wij voldoende
vertrouwen hebben in de discrepantie tussen de ESG-rating/beoordeling van
een controverse en de meest nieuwste bekendgemaakte informatie
hierover, zullen wij dit onder de aandacht blijven brengen bij de
ratingbureaus.

MIJLPAAL

ONDERNEMING
Meerdere

LAND
Meerdere

SECTOR
Meerdere (duurzame energie, 
gediversifieerde 
consumentendiensten, industrie, 
gespecialiseerde verzekeringen, 
elektrische apparaten)

MARKTKAPITALISATIE
Small- en midcap

VRAAGSTUK
Verduidelijking /aanpassing ESG-
rating van ondernemingen door 
ratingbureaus.

MATERIALITEIT
Als actieve beheerder voeren we 
continu een dialoog met de 
ondernemingen waarin we 
beleggen. Wij hebben gemerkt dat 
de ESG-ratingbureaus niet altijd 
rekening houden met de nieuwste of 
meest nauwkeurige informatie die 
ondernemingen hebben 
gepubliceerd, waardoor ratings 
achterhaald kunnen zijn.

MSCI ESG RESEARCH
ESG Rating: verschillende

Aanpassing ESG-
ratings
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