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ENGAGEMENT FACTSHEET

“ATRIUM LJUNGBERG HEEFT BELANGRIJKE STAPPEN GEZET OP
WEG NAAR KLIMAATNEUTRALITEIT, MET AMBITIEUZE
DOELSTELLINGEN VOOR EMISSIES IN ALLE SCOPES.”

MIHAIL TONCHEV, PORTEFEUILLEBEHEERDER

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Atrium Ljungberg REIT had geen formeel klimaatbeleid met meetbare
doelen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Na de beleggersdag 2022
publiceerde de onderneming een geactualiseerd beleid. Dit is een
significante verbetering, maar er is op meerdere gebieden nog werk aan de
winkel. Ons streven is dat Atrium Ljungberg de resterende verbeteringen
op ons milieuraamwerk afstemt.

Nu we ons raamwerk voor klimaattransitie hebben verfijnd, gaan we
sectorbrede klimaatgerelateerde initiatieven in gang zetten. We hebben een
groot aantal gemeenschappelijke thema’s vastgesteld, met duidelijke
verbeterpunten en suggesties. Ons engagement met ondernemingen in
Noord-Europa beginnen we met Atrium Ljungberg. De regio behoort tot de
koplopers in de energietransitie.

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

van Parijs

ENGAGEMENTDOELEN
x Meting van scope 3- en basisdoelstellingen.
x Verificatie van doelstellingen en metingen door SbTi of CREEM.
x Publicatie van voortgang van initiatieven voor CO2-reductie versus

investeringen in groene obligaties.
x Verslaglegging conform de TCFD-standaarden.
x Betere koppeling van beloning aan doelstellingen.
x Vermelding van materiële klimaatrisico’s in het jaarverslag en uitvoering

van klimaatscenarioanalyse.
x Vaststelling van klimaatrisicoscenario’s op objectniveau.
x Interne prijs voor CO2-compensatie indien doelstellingen voor 2030 niet

worden gehaald.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In maart 2022 namen we contact op met Atrium Ljungberg en

bespraken we ons milieuraamwerk. De afstemming verliep
heel goed en we zijn gerustgesteld over diverse reeds
lopende initiatieven.

x De onderneming meet scope 3- en basisdoelstellingen.
x Atrium Ljungberg heeft nieuwe doelstellingen voor

klimaatneutraliteit in 2030 in alle scopes vastgesteld.
x Verificatie is volgend jaar noodzakelijk, maar het proces is nog

niet in gang gezet.
x In september 2022 namen we weer contact op om ons over

de voortgang van initiatieven te laten informeren en kennis te
delen. Atrium Ljungberg verstrekte nadere informatie over
investeringen in groene obligaties en duurzame obligaties per
energiebesparingsproject.

x We zijn ook bijgepraat over verslaglegging conform de TCFD-
standaarden en verwachten dat volgende maand, maar zeker
volgend jaar op het moment van publicatie van het nieuwe
verslag, vooruitgang zichtbaar is.

x De opstelling ten aanzien van de koppeling van beloning aan
doelstellingen voor klimaatneutraliteit is positief, maar hierbij
moet worden aangetekend dat prestatiegebonden beloning
nieuw is voor bestuurders van Atrium Ljungberg, die hieraan
dan ook moeten wennen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij
de CFO/CEO en het hoofd duurzaamheid.

VERVOLGSTAPPEN
x In een vervolggesprek met het ESG-team in K1 2023 worden

de verificatie van doelstellingen, de allocatie van
investeringen in groene obligaties en de verslaglegging
conform de TCFD-standaarden nagegaan.
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LAND
Het land van domicilie is 
Zweden
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KEMPEN FONDSEN
Kempen Global Property 
Fund
Kempen European Property 
Fund

MATERIALITEIT
Vermindering van de emissie 
van broeikasgas in lijn met 
het Klimaatakkoord van Parijs 
is van het grootste belang om 
de klimaatdoelen te 
realiseren. 

ESG RESEARCH
MSCI ESG-rating: AA
Sustainalytics ESG-rating: 8,1 
(verwaarloosbaar risico)
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