
in the Save As Type 

files in the File Name box.

Engagement factsheet

Belimo

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Duurzaamheid is belangrijk voor Belimo en maakt deel uit van onze
beleggingsargumentatie, maar de onderneming maakt nog geen CO2-
reductiedoelstelling bekend. Wij willen de onderneming ervan bewust maken dat
klimaatverandering en uitstootreductie voor ons belangrijke onderwerpen zijn en
willen meer inzicht krijgen in de plannen van de onderneming om op korte termijn
een reductiedoel vast te stellen. Ook willen we meer zicht krijgen op de
governance m.b.t. klimaatrisico en de plannen van de onderneming voor verdere
verbetering van de informatieverstrekking over CO2-uitstoot.

ACHTERGROND
Wij zien klimaatverandering als een materieel risico, op basis van decennia aan
wetenschappelijk bewijs. Het terugdringen van klimaatverandering vereist
internationale samenwerking, waarbij een rol is weggelegd voor alle delen van de
samenleving. Ondernemingen moeten bijdragen middels CO2-reductiestrategieën,
maatregelen, governance en rapportages die zorgen voor vermindering van de
CO2-uitstoot van hun activiteiten, producten en diensten. Klimaatverandering is
voor ons een belangrijk onderwerp en we hebben dit dan ook opgenomen in ons
ESG-raamwerk. Kempen steunt formeel de Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) en rapporteert over haar klimaataanpak aan het Carbon
Disclosure Project (CDP).

ENGAGEMENTTHEMA
x Informatieverstrekking, verbeterde werkwijzen

ENGAGEMENTDOELEN
x Ten eerste Belimo meer bewust maken van dit specifieke onderwerp.
x Ten tweede meer inzicht krijgen in de positie van Belimo m.b.t.

klimaatverandering en met de onderneming bespreken of er plannen zijn voor
het ontwikkelen van uitstootreductiedoelen en verdere verbetering van de
governance en rapportage.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Wij hebben voor het eerst contact gehad over dit onderwerp in mei 2021, door

middels een brief onze zorg aan te geven en de onderneming bewust te maken
van dit onderwerp en te vragen om een gesprek.

x Tijdens de conference call bevestigde een vertegenwoordiger (IR) van Belimo
dat de onderneming geen emissiereductiedoelstelling heeft. De
vertegenwoordiger gaf ook een toelichting op de huidige governance m.b.t.
klimaatrisico en -rapportage. De onderneming is bezig met het vaststellen van
een emissiereductiedoel en verwacht dit te publiceren in het jaarverslag over
2021. De onderneming heeft een duurzaamheidscomité, waarvan de CEO en
CFO, het hoofd strategie en het nieuwe hoofd innovatie deel uitmaken. De
onderneming bestudeert hoe de standaardrapportage over CO2-uitstoot verder
kan worden verbeterd, maar rapporteert voorlopig nog op basis van een intern
ontwikkeld impactmodel.

VERVOLGSTAPPEN
x Omdat de onderneming heeft aangegeven dat in het jaarverslag over 2021 een

doelstelling voor CO2-reductie wordt gepubliceerd, zullen wij dit nauwlettend
volgen en de kwaliteit van de doelstelling direct na publicatie beoordelen.

x Wij waarderen de toelichting van de onderneming op de governance en
rapportage en begrijpen de gemaakte keuzes nu beter. De gerapporteerde
informatie zou ons in staat moeten stellen om te beoordelen in hoeverre de
onderneming het emissiereductiedoel haalt en wij houden hiermee rekening bij
het beoordelen van de doelstelling.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL SDG

ONDERNEMING
BELIMO Holding AG ontwikkelt,
produceert en verkoopt
veldapparatuur voor de besturing
van verwarming-, ventilatie- en
airconditioning-systemen. De
kernactiviteiten van de
onderneming richten zich op
sensoren, regelkleppen en
klepaandrijvingen

LAND
Zwitserland

SECTOR
Industrie

MARKTKAPITALISATIE
USD 6 mld

VRAAGSTUK
Geen CO2-reductiedoelstelling

MATERIALITEIT
Gegeven het belang dat wij
hechten aan de CO2-voetafdruk,
willen wij dat de ondernemingen
waarin wij beleggen duidelijke
doelstellingen hebben

Wij zien geen duidelijke bedreiging
voor de activiteiten, afgezien van
de CO2-voetafdruk van de klanten
van Belimo

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

E S G

https://www.fsb-tcfd.org/about/
https://www.cdp.net/en

