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BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Als elektriciteitsbedrijf heeft National Grid de positieve bijdrage die de
onderneming kan leveren aan het bedwingen van klimaatverandering
onderkend. De collaboratieve engagement is erop gericht de energietransitie
van National Grid naar een economie met een lage CO2-uitstoot verder te
stimuleren.

ACHTERGROND
Wij hebben ons aangesloten bij de collaboratieve engagement van Climate
Action 100+ (CA 100+) met National Grid. De onderneming is bezig haar
strategie af te stemmen op het in 2019 geformuleerde doel om in 2050 een
netto-nul-uitstoot te hebben. Wij missen hierbij echter de Scope 3-uitstoot,
want de onderneming hanteert de netto-nul-doelstelling alleen voor de eigen
activiteiten. De doelstelling moet ook worden geïntegreerd in het
ondernemingsbeleid, om het management verder op één lijn te brengen met
de decarbonisatie-ambities.

ENGAGEMENTTHEMA
Milieu.

Er is een maximale inspanning vereist om een gemiddelde temperatuurstijging
op aarde van meer dan 1,5 oC te voorkomen. National Grid ziet het klimaat als
een uiterst belangrijk aspect van haar totale strategie en staat open voor
engagement en transparantie.

ENGAGEMENTDOELEN
Via CA100+:
x Scope 3-doel in overeenstemming met de doelen van het Akkoord van

Parijs (netto-nul-uitstoot) en het 1,5 oC-klimaatscenario.

x De onderneming aanmoedigen om het decarbonisatieplan te koppelen aan
de mate waarin elke actie de uitstoot van broeikasgassen zal
verminderen/bijdraagt aan het doel.

x Voldoende relatie tussen beloning en doelen gericht op vermindering van
klimaatverandering.

x De onderneming stimuleren om de impact van fysieke en transitierisico's te
publiceren en te kwantificeren (d.w.z. bedragen, risico’s en te nemen
maatregelen).

x Toezegging van National Grid dat de onderneming informatie gaat
verstrekken in overeenstemming met het met het IICGG-document Investor
Expectations on Corporate Lobbying.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In september 2020 lid geworden van het collaboratieve

engagementinitiatief CA100+. National Grid heeft gereageerd op de brief
van de CA100+ over de netto-nul-benchmark en verwelkomt de daarmee
samenhangende druk om klimaatactie en vooruitgang tot stand te brengen.

x In november hadden de leden van de CA100+ een gesprek met National
Grid tijdens de ESG-roadshow van de onderneming, waarbij een aantal van
de engagementdoelen werden besproken.

x Gesprek met de nieuwe bestuursvoorzitter, Paula Reynolds, in juni 2021,
waarbij de CA100+ werd geïntroduceerd en wij onze vragen op het gebied
van klimaatverandering voorlegden, onder andere m.b.t. de belonings- en
ondernemingsstrategie. De vragen zullen worden voorgelegd aan het
bestuur. Naar verwachting worden in het nieuwe beloningsbeleid
klimaatgerelateerde KPI’s opgenomen, maar de tijdlijn is onduidelijk.

VERVOLGSTAPPEN
x De collaboratieve engagement met CA100+ over de nog uitstaande

engagementdoelen voor National Grid voortzetten.

ONDERNEMING
National Grid is een 
energiemaatschappij die elektriciteit 
en gas levert aan consumenten via 
drie segmenten: UK Electricity 
Transmission, UK Gas Transmission 
en US Regulated.

LAND
Verenigd Koninkrijk

SECTOR
Nutsbedrijven

MARKTKAPITALISATIE
Large-cap

VRAAGSTUK
Beperking van de opwarming van 
de aarde tot 1,5 oC boven het pre-
industriële niveau. 

MATERIALITEIT
De materialiteit kwam gedeeltelijk 
voort uit het stellen van ambities die 
in lijn zijn met het Akkoord van 
Parijs. 

RISICO
Het risico dat de 
klimaatveranderingsstrategie 
onvoldoende aansluit bij de doelen 
van het Akkoord van Parijs of 
verhindert dat 
emissiereductiedoelstellingen 
worden gehaald.
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