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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Cabot is een vooraanstaande wereldwijde producent van gespecialiseerde
chemicaliën en hoogwaardige materialen. De productieprocessen zijn CO2-
intensief. We voeren een actieve dialoog met Chabot over klimaatrisico’s,
rapportage van broeikasgasemissies, reductiedoelstellingen, decarbonisatie-
strategie en koppeling van ESG-criteria aan het beloningsbeleid.

ACHTERGROND
De processen van Cabot zijn CO2-intensief, maar de materialen hebben elders
in de waardeketen een positief duurzaamheidseffect. Ze worden bijvoorbeeld
gebruikt in banden zodat deze minder slijten terwijl dankzij een geringere
rolweerstand het brandstofverbruik vermindert. De materialen worden ook
toegepast om de geleidbaarheid en efficiency van lithium-ion-accu’s te
verbeteren. In veel gevallen ontberen alternatieven voor de materialen van
Cabot schaalgrootte. Door in de efficiency van haar productieprocessen te
investeren is Cabot leider in duurzaamheid binnen de sector. We zien wel
ruimte voor verbetering van de verslaglegging over duurzaamheid, de
bepaling van doelstellingen, de communicatie van de decarbonisatiestrategie
en de koppeling van ESG-criteria aan de beloning van bestuurders.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu

STARTDATUM ENGAGEMENT
September 2021

ENGAGEMENTDOELEN
x Verslaglegging: opname scope 3-gegevens in TCFD-scenarioanalyse.
x Reductiedoelstellingen: vaststelling van duurzaamheidsdoelstellingen voor

de (middel)lange termijn conform het Science Based Target Initiative.
x Decarbonisatiestrategie en kapitaalallocatie: meer informatie over strategie

voor decarbonisatie, inclusief initiatieven om gerecyclede of biogebaseerde
materialen te gebruiken, en de hiervoor vereiste investeringen.

x Beloning: koppeling van beloning van bestuurders aan ESG-criteria,
specifiek KPI’s die aan broeikasgasemissie zijn gerelateerd.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Duurzaamheid was een van de thema’s op de beleggersdag van Cabot.
x Tot dusverre bereikte resultaten op engagementthema’s:
x Verslaglegging

– Uitvoering LCA door derden die voor scope 3-gegevens wordt gebruikt.
– Inschakeling E&Y voor begeleiding bij eerste TCFD-analyse.
– Ontwikkeling van eerste TCFD-rapport. Cabot committeert zich aan het

raamwerk en de aanbevelingen van TCFD, naast die van GRI en SASB.
x Reductiedoelstellingen

– Bevestiging van reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissie in 2025.
– Formulering van doelstelling om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten.
– Bepaling van tussentijdse doelstellingen op basis van het SBT-initiatief.

x Decarbonisatiestrategie & kapitaalallocatie
– Cabot werkt aan nieuwe technologieën om met gerecyclede content en

biomaterialen de uitstoot significant te verminderen.
– De tot 2025 geplande investeringen van USD 1 mld gaan voor ongeveer

de helft naar projecten met positieve duurzaamheidsimpact ten aanzien
van emissies in hetzij scope 1 hetzij scope 3.

– Product- en procesinnovaties moeten voor 100% duurzaamheidsvoordeel
opleveren.

Beloning
– Met het bestuur van Cabot voeren we een actieve dialoog over de

integratie van aanvullende ESG-criteria in de beloningsregelingen voor
bestuurders.

VERVOLGSTAPPEN
x Verder inzicht in en bespreking van initiatieven van de onderneming om

tussentijdse doelstellingen op basis van het SBT-initiatief te bepalen.
x Dit omvat ook initiatieven om vermeden uitstoot te kwantificeren en om

duurzaamheidsvoordelen die dieper in de waardeketen tot stand komen, in
perspectief te plaatsen.

x Voortzetting van de dialoog over de integratie van ESG-criteria in de
beloning van bestuurders.

ONDERNEMING
Cabot Corporation

LAND
Verenigde Staten

SECTOR
Chemie

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
De strategie voor decarbonisatie en 
de bepaling van doelstellingen 
moeten worden verduidelijkt.

MATERIALITEIT
Materieel risico. Als belegger willen 
we kunnen beoordelen waar de 
risico’s en kansen liggen. Betere 
informatieverschaffing en 
duidelijkere doelstellingen zullen 
ons in staat stellen om die 
beoordeling te maken. 
Informatieverschaffing zien we ook 
als een goede manier om te 
communiceren hoe duurzaamheid in 
de hele organisatie is geïntegreerd. 

RISICO’S
Hoge CO2-intensiteit, klimaatrisico

MSCI ESG RESEARCH
ESG-rating: BB
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