
in the Save As Type 

files in the File Name box.

ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Als langetermijnbeleggers voeren wij een dialoog met Mitsui Fudosan om de
onderneming bewust te maken van de noodzaak om de corporate governance
te verbeteren gezien de internationale groei-ambitie. Wij dringen met name
aan op verbetering van de onafhankelijkheid en diversiteit van het bestuur,
onafhankelijkheid van bestuurscomité's, betere informatieverstrekking over de
beloning van bestuurders en proactieve opvolgingsplanning om excessief lang
aanblijven van bestuurders te voorkomen. Ook willen we dat de onderneming
meer informatie verstrekt over haar klimaatacties en relevante ESG-
graadmeters opneemt in de prestatie-indicatoren voor de
langetermijnbeloning.

ACHTERGROND
Wij hebben na de AVA contact opgenomen met de onderneming om een aantal
van onze punten van zorg t.a.v. governance aan te kaarten. De onderneming
heeft vervolgens in het derde kwartaal van 2021 een conference call
georganiseerd met Investor Relations, een governancespecialist en een
milieuspecialist. Dit betekent naar onze mening het begin van een langduriger
interactie met de onderneming om deze te helpen de geconstateerde
problemen aan te pakken.

ENGAGEMENTTHEMA
x Governance
x Milieu

ENGAGEMENTDOELEN
x Verbeteren onafhankelijkheid, diversiteit en proactieve opvolgingsplanning

van het bestuur.
x Verbeteren informatieverstrekking over beloning bestuurders (incl. ESG-

doelen).
x Verbeteren milieugerelateerde informatieverstrekking, volgen van

voortgang richting doelen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Nadat wij onze zorgen schriftelijk hadden geuit, hadden wij in Q3 2021 een

conference call met de onderneming. Wij konden toen onze punten
toelichten en meer inzicht krijgen in de zienswijze van de onderneming.

x Wij hebben uitgelegd dat het gezien de wens van Mitsui Fudosan om het in
het buitenland gerealiseerde deel van de operationele winst te laten
groeien van 12,6% in 2020 naar 30% in 2030 en omdat ongeveer 50% van
de aandeelhouders niet-Japans is, voor het succes op lange termijn
essentieel is dat de corporate governance de in Japan gestelde eisen
overtreft. Als de onderneming hier niets aan doet, kan dit negatief zijn voor
het groeiende aandelenbezit van buitenlandse beleggers in de
onderneming.

x De onderneming heeft de aangegeven punten in overweging genomen en
heeft mondeling aangegeven dat stappen zullen worden genomen.

x Wij hebben aangeboden om te helpen bij het selecteren van passende
kengetallen / structuren voor het integreren van ESG-indicatoren in de
beloningssystemen voor bestuurders.

VERVOLGSTAPPEN
x Delen van relevant materiaal m.b.t. het integreren van ESG in

bestuurdersbeloningen.
x Contact houden met de onderneming over de vorderingen met het

verbeteren van de onafhankelijkheid, diversiteit en opvolgingsplanning van
het bestuur.

ONDERNEMING
Mitsui Fudosan Co., Ltd.

LAND
Japan

SECTOR
Vastgoedontwikkeling 

MARKTKAPITALISATIE
Large-cap

VRAAGSTUK
Corporate governance
Klimaatactie

MATERIALITEIT
Governance is een cruciaal 
duuraamheidsonderwerp binnen de 
vastgoedsector. De Japanse 
corporate governance ontwikkelt 
zich goed maar blijft nog wel achter 
bij die in andere belangrijke 
markten. Gegeven de internationale 
ambities van Mitsui Fudosan is het 
voor het succes op lange termijn 
essentieel dat de corporate 
governance de Japanse vereisten 
overtreft.  

RISICO
De internationale 
beleggersgemeenschap verwacht 
meer van Mitsui Fudosan. Als de 
onderneming niet aan de 
verwachtingen voldoet, kan dit 
gevolgen hebben voor het 
vermogen van de onderneming om 
waarde te creëren.  

MSCI ESG RESEARCH
ESG Rating: A

Mitsui Fudosan Co., 
Ltd.
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