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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Allied Properties REIT had nog geen formeel klimaatbeleid met meetbare
doelstellingen. De score van 64 die Allied in de eerste toetsing door GRESB
haalde, vereiste verbetering. Wij hebben ons raamwerk voor klimaattransitie
verder doorontwikkeld en aan het ESG-team van Allied gepresenteerd. Hierbij
hebben wij in grote lijnen inzichtelijk gemaakt wat wij wenselijk achten en hoe
wij initiatieven waarderen.

ACHTERGROND
Nu we ons raamwerk voor klimaattransitie hebben verfijnd, gaan we sector
brede klimaat gerelateerde initiatieven in gang zetten. We hebben een groot
aantal gemeenschappelijke thema’s vastgesteld, met duidelijke verbeterpunten
en suggesties. Het nieuwe raamwerk hebben we getest in samenspraak met
Allied, hoofdzakelijk vanwege onze sterke relatie met het management en het
commitment op bestuursniveau om in passende initiatieven voor CO2-reductie te
investeren.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu – implementatie van klimaatbeleid in lijn met het Klimaatakkoord van

Parijs.

ENGAGEMENTDOELEN
x Het klimaatbeleid van Allied moet conform het Klimaatakkoord van Parijs

worden verbeterd. Primair moeten doelstellingen voor vermindering van de
emissie van broeikasgassen voor de korte, middellange en lange termijn
worden vastgesteld. De investeringen moeten op de realisatie van die
doelstellingen worden afgestemd. Andere zaken die moeten worden
opgepakt, zijn klimaatrisicobeheer en scenarioanalyse. Verder is het zaak dat
op bestuursniveau verantwoordelijkheid wordt genomen en dat volgens de
standaarden van de TCFD wordt gerapporteerd.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In maart 2021 kaartten wij de klimaat gerelateerde kwesties aan in een

conference call met het ESG-team van Allied. Wij introduceerden ons
raamwerk en namen met het team door hoe wij elk initiatief dat wordt
geïmplementeerd, waarderen. Het team van Allied beloofde diverse
verbeteringen voor het duurzaamheidsverslag 2021.

x In oktober 2021 verscheen het nieuwe duurzaamheidsverslag. Hierin
kwamen meerdere door ons wenselijk geachte initiatieven aan de orde.

x Allied had voor vergelijkingsdoeleinden historische gegevens over de
emissie van broeikasgassen toegevoegd.

x Externe verificatie is een belangrijk pluspunt; de intentie tot verslaglegging
conform de TCFD-standaarden is aanwezig.

x Voor de kortere termijn zijn doelstellingen geformuleerd, zoals vermindering
van de emissie van broeikasgassen met 6,6% in 2024.

x De verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van doelstellingen is op
bestuursniveau belegd, maar de precieze cijfers zijn nog niet duidelijk.

x Allied had zich ertoe verbonden om klimaatrisico’s te analyseren als
onderdeel van haar langetermijnplanning.

x De GRESB-score is aanzienlijk verbeterd, van 64 naar 80.

VERVOLGSTAPPEN
x Call met het ESG-team van Allied in het tweede kwartaal van 2022 om

doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor
de middellange en lange termijn te formuleren.

x De vooruitgang van rapportage conform TCFD-standaarden toetsen.
Informeren naar precieze doelstellingen voor beloning.

x Meting van scope 3-emissie en daarmee samenhangende uitdagingen
bespreekbaar maken.
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