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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Waarom moeten Croda, Novozymes en beleggers zich zorgen maken over de
achteruitgang van biodiversiteit?

Croda en Novozymes zijn afhankelijk van de natuur voor de grondstoffen voor
hun producten en diensten. Hun innovatieve natuurlijke ingrediënten dragen bij
aan het vinden van oplossingen voor sommige van de grootste problemen
waarmee de wereld kampt. Tegelijkertijd hebben hun activiteiten ook directe
en indirecte gevolgen voor de natuur die, uiteindelijk, ook een impact kunnen
hebben op die activiteiten. Door deze afhankelijkheden en hun impact op
diversiteit te analyseren, kunnen we eventuele materiële risico's en kansen
beoordelen. We kunnen deze informatie gebruiken om onze eigen
doelstellingen te bepalen en met andere ondernemingen een engagement
aan te gaan over biodiversiteit.

ACHTERGROND
Biodiversiteit heeft allerlei voordelen voor de maatschappij, de menselijke
gezondheid en bedrijven. Toch heeft dit tot dusver onvoldoende aandacht
gekregen en worden er meer soorten bedreigd dan ooit tevoren. Dit gaat
veranderen, doordat steeds meer mensen zich bewust worden van de
gevolgen. Ook regelgeving gaat een rol spelen, want eind 2021 vinden er twee
belangrijke wereldwijde topconferenties plaats - de UN Biodiversity Summit
(COP15) in oktober en de UN Conference on Climate Change (COP26) in
november. Tijdens de COP15 worden nieuwe doelstellingen voor biodiversiteit
vastgesteld. Volgens ons gaat dit grote gevolgen krijgen voor de aandacht
voor biodiversiteit in de toekomst.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu

ENGAGEMENTDOELEN
x Kennis over biodiversiteit delen
x Voorbereiden op nieuwe regelgeving

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Inzicht in transparantie binnen de hele toeleveringsketen over kwesties

i.v.m. biologische diversiteit, ecosysteemdiensten, effect van de
ondernemingen op het leven onder water en het leven op het land.

x Inzicht in de governance, strategie, mogelijke doelen en KPI's m.b.t. deze
kwesties, evenals erkenning dat er onvoldoende solide data beschikbaar
zijn.

x Wij blijven in contact met de IR- en duurzaamheidsteams per e-mail en
telefoon.

VERVOLGSTAPPEN
x Ontwikkelingen blijven volgen door vaststellen van uitgangssituatie voor

biodiversiteit.
x Bevindingen blijven bespreken met ondernemingen waarin wij al een

belang hebben.
x Het werk van het Platform for Biodiversity Accounting Financial, de

Biodiversity Pledge en de Task-force for Nature Based Financial Disclosures
volgen.

ONDERNEMING
Croda, Novozymes

LAND
Verenigd Koninkrijk, Denemarken

SECTOR
Basismaterialen

MARKTKAPITALISATIE
Mid-cap

VRAAGSTUK
Biodiversiteit

MATERIALITEIT
Croda en Novozymes zijn 
afhankelijk van de natuur voor de 
grondstoffen voor hun producten en 
diensten.
Door deze afhankelijkheden en hun 
impact op diversiteit te analyseren, 
kunnen we eventuele materiële 
risico's en kansen beoordelen.

RISICO
Aantasting van biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten waarvan het 
ondernemingsmodel afhankelijk is. 

MSCI ESG RESEARCH
ESG Rating: AAA

Biodiversiteit
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