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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
CEZ is een energiebedrijf dat ook in de mijnbouw actief is. Bij de activiteiten
wordt steenkool gebruikt. Als langetermijnbelegger zijn we geïnteresseerd in
de duurzame waardecreatie, prestaties van CEZ en voorbereidingen van de
onderneming op de energietransitie.

ACHTERGROND
Steenkool is een van de meest CO2-inefficiënte energiebronnen en is steeds
minder aantrekkelijk voor beleggers. CEZ was voor haar energieopwekking
altijd voor een groot deel afhankelijk van steenkool, maar bevindt zich nu in de
transitiefase naar een CO2-arm nutsbedrijf.

ENGAGEMENTTHEMA
x Strategie voor klimaatverandering

ENGAGEMENTDOELEN
x Formulering van commitments/doelstellingen voor korte en middellange

termijn om de beoogde CO2-neutraliteit in 2050 te halen.
x Verificatie van doelstellingen door externe partij (conform bijvoorbeeld het

Science Based Targets (SBT) initiatief).
x Koppeling van beloning aan ESG-gerelateerde KPI’s en rapportage.
x Versnelde uitfasering van steenkool, in lijn met 1,5 C scenario.
x Investeringen in, en informatieverschaffing over, initiatieven om kapitaal in

overeenstemming met beloftes en doelstellingen voor CO2-neutraliteit te
brengen.

x Oog voor maatschappelijke impact van uitfasering van steenkool.
x Aansluiting bij TCFD en verslaglegging conform aanbevelingen van TCFD.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x CEZ heeft doelstellingen voor korte en middellange termijn geformuleerd en

gecommuniceerd. De onderneming werkt aan een methode om deze te
verifiëren.

x De aankondiging door CEZ om het tijdshorizon voor de uitfasering van
steenkool tot 2038 in te korten, verwelkomen we. Verder stimuleren we CEZ
om de uitfasering verder te versnellen.

x CEZ maakte in 2021 een gedetailleerd investeringsprogramma bekend om
de strategische transitie naar CO2-arme energieopwekking te steunen.

x Eind 2021 committeerde CEZ zich tot TCFD-rapportage. Wij verwelkomen
deze stap en stimuleren CEZ om in de komende jaarverslagcyclus conform
de aanbevelingen van TCFD verslag uit te brengen.

VERVOLGSTAPPEN
x CEZ heeft in de transitie naar een CO2-arm energiebedrijf concrete stappen

gezet, maar is er nog niet. We zien kansen voor een versnelde uitfasering
van steenkool en een eerdere realisatie van CO2-neutraliteit dan in 2050.

x We stimuleren verdere initiatieven om de tussentijdse doelen te verifiëren
Bij voorkeur wordt dit gedaan via het SBT-initiatief en door afstemming op
de klimaatscenario’s (onder 2 C en naar 1,5 C) aan te tonen.

x We verwachten dat CEZ haar beloningsregelingen aan ESG-gerelateerde
KPI’s koppelt.

x We moedigen CEZ verder aan om te laten zien hoe haar investeringen
bijdragen aan een vermindering van CO2-uitstoot.

x Gezien de uitfasering van steenkool is het maatschappelijke aspect ook van
belang. We verwachten dat CEZ hiermee rekening houdt en verslag hierover
uitbrengt. Voorts stimuleren we CEZ om in de komende jaarverslagcyclus
conform de aanbevelingen van TCFD verslag uit te brengen.

ONDERNEMING
CEZ Group is een internationaal 
energiebedrijf met een sterke 
positie in Centraal-Europa en een 
groeiende aanwezigheid in West-
Europa. Op haar Tsjechische 
thuismarkt is CEZ verticaal 
geïntegreerd.

LAND
Tsjechië

SECTOR
Nutsvoorzieningen

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Klimaatverandering en de 
energietransitie zullen de 
maatschappij en de economie 
beïnvloeden. Energiebedrijven 
moeten de omschakeling naar een 
CO2-arm bedrijfsmodel maken en 
omgaan met veranderende 
regelgeving, verwachtingen van 
beleggers, klantvoorkeuren en 
technologieën.

MATERIALITEIT
CO2-uitstoot wordt als een van de 
voornaamste oorzaken van 
klimaatverandering beschouwd. Om 
de doelen van het Klimaatakkoord 
van Parijs te halen en de opwarming 
van de aarde tot 1,5 C te beperken, 
zijn initiatieven nodig om de CO2-
uitstoot te verminderen via de 
transitie naar CO2-arme 
oplossingen.

RISICO'S
Klimaat- en financiële risico’s

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: A 

CEZ

S GE

VOORTGANGENGAGEMENT MIJLPAAL


