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ENGAGEMENT FACTSHEET

“SUN COMMUNITIES VERSTREKT AL OP RUIME SCHAAL
GEGEVENS OVER DE UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN; WE
JUICHEN DE AMBITIE TOE OM IN 2023 EEN TOTALE
STRATEGIE VOOR VERMINDERING VAN DE CO2-VOETAFDRUK
TE PUBLICEREN.”

ANDREAS WELTER, SENIOR PORTEFEUILLEBEHEERDER

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Sun Communities (SUI) is een van de grootste eigenaars en
exploitanten van prefab woningen, luxe campings en
jachthavens in de VS. De marktkapitalisatie bedraagt circa
USD 20 miljard.

MILIEU
Ons engagement op milieugebied vloeide voort uit het streven
om de dialoog aan te gaan met de grootste uitstoters van CO2 in
onze portefeuille (top 50%) die nog niet volledig over de uitstoot
van broeikasgassen rapporteren en/of nog geen doelen voor
vermindering van hun CO2-voetafdruk hebben vastgesteld.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu

ENGAGEMENTDOELEN
x Verbetering van informatieverschaffing over en

verslaglegging van milieugerelateerde risico’s en emissies.
x Ontwikkeling van strategie voor vermindering van emissies en

koppeling van beloning van bestuurders aan
reductiedoelstellingen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
Engagement op milieugebied
x Na de start van het engagement bevestigde SUI dat milieu

een speerpunt in 2022 is.
x SUI publiceert al emissiegegevens voor alle drie de scopes,

maar werkt aan verdere verbetering van de kwaliteit van de
gegevens, vooral voor scope 3.

x SUI heeft bevestigd dat er aan een strategie wordt gewerkt
om de voetafdruk dit jaar te verminderen, en wil in 2023
korte- en langetermijndoelstellingen voor scope 1 en 2-
emissies publiceren en later mogelijk ook voor scope 3.

x In dit verband denkt SUI ook aan CO2-neutraliteit voor scope
1 en 2-emissies.

x We verwelkomen de intentie om scope 3-emissies te
verminderen, ook al kan SUI geen rechtstreekse invloed
uitoefenen op bijvoorbeeld het energieverbruik door huurders.

x Koppeling van de beloning van bestuurders aan
reductiedoelstellingen staat ook op de planning.

x We hebben SUI gestimuleerd om meer gedetailleerde
informatie te verstrekken over klimaatgerelateerde risico’s van
de afzonderlijke segmenten/locaties.

x SUI heeft deelname aan het GRESB-onderzoek bevestigd. De
uitkomsten worden later dit jaar in het benchmarkrapport
bekendgemaakt.

VERVOLGSTAPPEN
x Formele follow-up is gepland voor het eerste kwartaal van

2023. Doel is nadere informatie over de uitkomsten van het
GRESB-onderzoek te verkrijgen.

ONDERNEMING
Sun Communities

LAND
Het land van domicilie is de 
VS

SECTOR
Beursgenoteerd vastgoed –
woningvastgoed VS

MARKTKAPITALISATIE
USD 20 miljard

ENGAGEMENT GESTART
K2 2022

LAATSTE UPDATE
K3 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
UN Global Compact: Pass
MSCI ESG-rating: BB
Sustainalytics: 16,2 (laag 
risico)

Sun 
Communities
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