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ENGAGEMENT FACTSHEET

ACHTERGROND

x China Gas Holdings houdt zich bezig met gasdistributie op het vaste land
van China (genoteerd in HK). De onderneming exploiteert gaspijpleidingen
en helpt de Chinese overheid met de transitie van steenkool naar gas, om
de CO2-uitstoot in het land te verminderen.

x Op 13 juni 2021 deed zich een gasexplosie voor op de markt van Shiyan
City, in de provincie Hubei. Bij de explosie vielen 26 doden en ruim 100
gewonden. De centrale overheid heeft de oorzaak van de explosie
onderzocht.

x Op 14 juni hebben wij rechtstreeks contact opgenomen met China Gas.

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT

x Wij voeren een engagement met de onderneming om een herhaling van het
incident te voorkomen.
x Verkrijgen van transparantie over de procesverbeteringen die zijn
geïmplementeerd om herhaling te voorkomen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Sociaal: gezondheid en veiligheid

ENGAGEMENTDOELEN

x In onze e-mail aan de onderneming op de dag na het incident schreven wij:
“Omdat de situatie zich nog steeds ontwikkelt, willen we graag dat China Gas
Holdings beleggers meer duidelijkheid biedt over haar betrokkenheid bij dit
incident - op het moment heeft China Gas Holdings 37 projecten in de
provincie, wanneer de tijd daar is - over de geleerde lessen en over
maatregelen die kunnen worden genomen om te voorkomen dat een
dergelijke ramp zich herhaalt.”

ENGAGEMENTRESULTATEN
x De lokale projectonderneming, Dongfeng Motor, bleek grotendeels

verantwoordelijk voor het incident en de directe gevolgen voor de
moedermaatschappij waren beperkt. Deze projectonderneming is een van
de weinige (zo niet de enige) die na de overname door China Gas
verantwoordelijk zijn gebleven voor het activabeheer (vaak vervangt China
Gas het lokale management).

x China Gas gaat de verantwoordelijke medewerkers van de groep die
betrokken waren bij het incident wettelijk aansprakelijk stellen.

x De bestuurders van China Gas doneren HK$ 22,5 miljoen van hun beloning
bij wijze van schadevergoeding en de China Gas Charity Foundation heeft
HK$ 10 miljoen geschonken aan slachtoffers en hun families.

x Op 25 augustus 2021 bevestigde de onderneming aan dat RMB 300 miljoen
aan kapitaal wordt aangetrokken om te investeren in een door het de VN-
milieuprogramma goedgekeurd systeem (‘OMP’) voor centraal risicobeheer
voor pijpleidingen (monitoring, detectie en afsluiting op afstand).

VERVOLGSTAPPEN
x Wij hebben de onderneming gevraagd om bij de presentatie van

toekomstige resultaten transparantie te bieden over de uitrol van het OMP
en om de aan slachtoffers betaalde schadevergoeding te bevestigen.

TIJDLIJN ENGAGEMENT

ONDERNEMING
China Gas Holdings Ltd (382 HK)

LAND
China.

SECTOR
Nutsbedrijven - Gasdistributie.

MARKTKAPITALISATIE
Mid-cap HKD 130 mld (EUR 14,3 mld)

VRAAGSTUK
Sociaal - gezondheid en veiligheid 
i.v.m. gasexplosie. 

START ENGAGEMENT:
14 juni 2021

MATERIALITEIT
Explosie haalt EUR 2 mld van 
marktkapitalisatie af. 

RISICO
Arbeidsomstandigheden, leidde tot 
26 doden, >100 gewonden, boetes 
voor JV.

MSCI ESG RESEARCH
ESG Rating: BBB

China Gas Holdings 
Ltd (384-HK)
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VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

Explosie vindt 
plaats

Engagement gestart 
en erkend door 
onderneming

Eerste calls 
georgani-
seerd

Resultaat 
onderzoek 
gepubliceerd

Conference call 
met het 
management over 
procesverbete-
ringen.
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