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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Bijna alle onderdelen van CK Infrastructure Holdings Limited (CK) spelen een
cruciale rol in de energietransitie en de ambitie om een circulaire economie te
realiseren. Meerdere maar niet alle dochterbedrijven hebben concrete
plannen opgesteld om een bijdrage aan deze twee doelen te leveren. CK mist
een overkoepelende strategie op dit punt. Verder zijn de rapportage van CO2-
gegevens en de meting van CO2-intensiteit voor verbetering vatbaar.

ACHTERGROND
CK houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling van, investering in en
exploitatie van infrastructuurbedrijven. De activiteiten omvatten de opwekking,
transmissie en distributie van elektriciteit, gasdistributie, transport,
waterzuivering en -distributie, afvalbeheer en -verbranding en
infrastructuurmaterialen. Het transportsegment exploiteert parkeerfaciliteiten
op vliegvelden, tolwegen en bruggen. Het segment infrastructuurmaterialen
richt zich op de productie en verkoop van cement, beton en aggregaten. Tot
slot is CK ook actief in oliepijpleidingen en opslag.

ENGAGEMENTTHEMA
x Meting, rapportage en reductie van CO2-uitstoot.

STARTDATUM ENGAGEMENT
Oktober 2021

ENGAGEMENTDOELEN
x Vaststellen van duidelijke doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie en

verbeteren van de rapportage over deze uitstoot.
x Duidelijk groepsbreed duurzaamheidsbeleid.
x Duidelijk plan om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen,

met inbegrip van tussentijdse doelen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In het derde kwartaal van 2021 zochten we contact met CK om onze zorgen

kenbaar te maken over het uitblijven van een overkoepelend beleid, een
duidelijk commitment op lange termijn aan energietransitie en circulariteit,
doelstellingen, vervolgstappen en KPI’s.

x CK reageerde positief: de onderneming erkende onze zorgen en bood aan
om in een vervolggesprek hier dieper op in te gaan. CK heeft toegezegd te
werken aan groepsbrede doelstellingen en hierover de komende jaren
meer te communiceren.

VERVOLGSTAPPEN
x We wachten voorlopig het Duurzaamheidsverslag 2021 af waarin het beleid

en de informatieverschaffing geactualiseerd wordt, en zullen op basis
daarvan beoordelen in hoeverre verbeteringen in de ambities van CK
voldoende zijn voor op de lange termijn.

ONDERNEMING
CK Infrastructure

LAND
Hongkong

SECTOR
Kapitaalgoederen / Infrastructuur

MARKTKAPITALISATIE
Largecap

VRAAGSTUK
Energietransitie en circulariteit

MATERIALITEIT
Energietransitie en circulariteit zijn  
in de hele infrastructuursector 
duurzaamheidskwesties van 
materieel belang omdat ze zowel 
fysieke- als transitierisico’s met zich 
meebrengen.

RISICO’S
De blootstelling van CK aan zowel 
fysieke- als transitierisico’s op 
klimaatgebied kan de 
winstontwikkeling van de 
onderneming beïnvloeden. 

MSCI ESG RESEARCH
ESG-rating: BB

START ENGAGEMENT
Oktober 2021

LAATSTE UPDATE:
December 2021

KEMPEN FONDS
Kempen European Credit Fund
Kempen European Credit Fund +

CK Infrastructure
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