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ENGAGEMENT FACTSHEET

“DE FEEDBACK DIE WE VAN U (LUDOVICO, RED) EN HET TEAM
VAN KEMPEN KREGEN, EN DE STANDPUNTEN, INZICHTEN EN
AANBEVELINGEN DIE ZE MET ONS DEELDEN, STELLEN WE ZEER
OP PRIJS. WE NEMEN DEZE ZEKER MEE IN ONS VERDERE
ONTWIKKELINGSPROCES.”

ADAM WATSON, CFO APA GROUP

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Verbetering van de verslaglegging over duurzaamheid en koppeling van de
langetermijnbeloning van bestuurders aan de decarbonisatiestrategie.

ACHTERGROND
APA Group exploiteert pijpleidingen in Australië. Momenteel hebben wij
geen aandelen in APA. Australië voorziet in zijn energiebehoefte voor 65%
uit steenkool en slechts 5% uit gas. Als onderdeel van de strategie voor
decarbonisatie wil Australië het gebruik van gas tot 35% verhogen. We
voorzien dan ook dat een forse toename van het gastransport door APA.
Dit draagt bij aan de decarbonisatie, want de uitstoot van gas is de helft van
die van steenkool. APA heeft een robuuste decarbonisatiestrategie. Wij
verwelkomen het streven naar netto nuluitstoot, maar zien mogelijkheden
voor verdere verbetering.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu – maximale inspanning is vereist om te vermijden dat de aarde

gemiddeld met +1,5 OC opwarmt. Verslaglegging en koppeling van de
beloning van bestuurders zijn van essentieel belang.

ENGAGEMENTDOELEN
We zouden graag zien dat APA in haar volgende Klimaattransitieplan deze
wijzigingen verwerkt:
1. opname van duurzaamheidscriteria in langetermijnbeloningsregelingen

voor topkader;
2. rapportage van absolute CO2-uitstoot, naast reductie van intensiteit;
3. rapportage van scope 3-emissies (CO2-uitstoot van producten);
4. informatie over scope 4-emisssies (door producten gecompenseerde

CO2-uitstoot).

Bovenstaande punten zijn op 13 september 2022 persoonlijk met het
management besproken en per e-mail aan Adam Watson (CFO) en
Kynwynn Strong (hoofd IR) doorgegeven.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Sinds de start van het engagement in september 2022 zijn

tijdens een persoonlijke ontmoeting de meeste punten
besproken en zijn per e-mail alle onderwerpen aan de orde
gesteld. We zijn nog in afwachting van de reactie van de
onderneming.

VERVOLGSTAPPEN
x Vooralsnog wachten we de reactie op onze aanbevelingen af.

We hebben aangegeven beschikbaar te zijn om relevante
zaken te bespreken en onze steun aangeboden in de vorm
van brainstormsessies of gesprekken op bestuursniveau. We
houden de dialoog open om ervoor te zorgen dat de
genoemde punten in het volgende Klimaattransitieplan
worden verwerkt. Mocht APA materiële vooruitgang boeken,
dan zullen we de ESG-score naar boven bijstellen en mogelijk
in het aandeel instappen.

ONDERNEMING
APA Group is een aan de 
Australische beurs 
genoteerde exploitant van 
gaspijpleidingen en 
gasopslagfaciliteiten.

LAND
Het land van domicilie en 
bedrijfsactiviteiten is 
Australië. 

SECTOR
Pijpleidingen

MARKTKAPITALISATIE
AUD 12 miljard

ENGAGEMENT GESTART
K3 2022

LAATSTE UPDATE
K3 2022

MATERIALITEIT
De financiële materialiteit is niet 
groot omdat het engagement gaat 
over verslaglegging en koppeling 
van beloningsregelingen voor 
bestuurders aan de strategie voor 
decarbonisatie. De strategie heeft 
een grotere materialiteit en impact, 
terwijl verslaglegging en beloning 
veeleer een risico op het vlak van 
geloofwaardigheid en reputatie 
vormen.

ESG RESEARCH
MSCI ESG-rating: AAA
Sustainalytics: 34,0 (hoog risico)

KEMPEN FONDSEN
Kempen Lux Euro Credit Fund
Kempen Lux Euro Sustainable 
Credit Fund

APA Group
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