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ENGAGEMENT FACTSHEET

“WE VERWELKOMEN DE AANGESCHERPTE FOCUS OP
DUURZAAMHEID: PUBLICATIE VAN HET EERSTE ESG-
VERSLAG IN 2021, EERSTE OPNAME IN HET GRESB-
BENCHMARKRAPPORT EN COMMITMENT OM IN 2023
DOELSTELLINGEN VOOR REDUCTIE VAN DE UITSTOOT
VAN BROEIKASGASSEN VAST TE STELLEN.”

ANDREAS WELTER, SENIOR PORTEFEUILLEBEHEERDER

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Tricon Residential (TCN), opgericht in 1988, is met circa 30.000
eengezinshuurwoningen een vooraanstaande speler in dit
segment. De marktkapitalisatie bedraagt ruim USD 3,5 miljard.

In vergelijking met andere woningvastgoedspecialisten in de VS
scoort TCN aan de onderkant van ons Environmental Pathway
Framework. Dit komt hoofdzakelijk door het ontbreken van
emissiegegevens en gerelateerde reductiedoelstellingen. We
zochten contact met TCN om de strategie en het tijdpad voor de
verstrekking van nadere informatie te bespreken en de
onderneming te stimuleren om doelstellingen voor vermindering
van de uitstoot te bepalen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu

ENGAGEMENTDOELEN
x Verbetering van informatieverschaffing en rapportage van

milieu- en emissiegegevens.
x Ontwikkeling en publicatie van strategie voor vermindering

van emissies en rechtstreekse koppeling van beloning van
bestuurders aan kwantitatieve doelstellingen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Tijdens het gesprek bij de start van het engagement

bevestigde TCN dat initiatieven op milieugebied tot de
speerpunten in 2022 behoren.

x TCN werkt eraan om in het volgende ESG-verslag dat in 2023
verschijnt, voor het eerst uitgebreide, extern geverifieerde
gegevens over de uitstoot van broeikasgassen te verschaffen.

x Dit jaar wordt TCN voor het eerst in het benchmarkrapport
van GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
opgenomen. Het rapport verschijnt in het najaar van 2022.

x TCN heeft bevestigd dat zij aan een strategie werkt om de
voetafdruk dit jaar te verminderen en wil in 2023
doelstellingen voor scope 1 en 2-emissies publiceren en in
latere jaren ook voor scope 3-emissies.

x Koppeling van de beloning van bestuurders aan die
reductiedoelen en ontwikkeling van een overkoepelende
strategie voor klimaatverandering staan op de planning.

VERVOLGSTAPPEN
x Formele follow-up is gepland voor eind 2022 na de publicatie

van het GRESB-rapport, met als doel nadere informatie te
verkrijgen over het tijdpad voor informatieverschaffing, de
reductiedoelen voor de uitstoot van broeikasgassen en de
rechtstreekse koppeling van beloning aan de doelstellingen.

ONDERNEMING
Tricon Residential

LAND
Het land van domicilie is 
Canada

SECTOR
Beursgenoteerd vastgoed –
woningvastgoed VS

MARKTKAPITALISATIE
USD 3,5 miljard 

ENGAGEMENT GESTART
juni 2022

LAATSTE UPDATE
juni 2022

KEMPEN FONDS
Kempen Global Property 
Fund

MATERIALITEIT
De operationele financiële 
materialiteit is voor de 
milieuaspecten van het 
engagement niet groot. Als 
onderdeel van de waardering 
van de onderneming wordt 
ESG echter steeds 
belangrijker.

ESG RESEARCH
MSCI ESG-rating: A
Sustainalytics: 18,9 (laag 
risico)

Tricon 
Residential
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