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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Realty Income is de grootste speler in het onroerend goed cluster Triple Net
Lease VS, Dit cluster scoort mondiaal het slechtst zodat verbeteringen veel
effect sorteren. Wij willen dat het bedrijf doelstellingen voor CO2 reductie
opstelt. Door de leasestructuur heeft de eigenaar niet veel invloed op scope 3-
emissies van broeikasgassen, die meer dan 90% van de uitstoot van de
onderneming vormen. Initiatieven om de uitstoot te berekenen zijn gestart.

ACHTERGROND
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. Onze engagementactiviteiten breiden we uit naar de VS, waar we
een heel constructieve dialoog voeren met Realty Income, een van de grootste
Amerikaanse vastgoedondernemingen. Dit is een goede en effectieve invulling
van engagement op basis van klimaatverandering.

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

Parijs.

ENGAGEMENTDOELEN
x Bepaling van doelstellingen voor vermindering van scope 1 en 2-emissies van

broeikasgassen.
x Berekening van scope 3-emissie, verzameling van gegevens (via groene

leaseclausules en gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid) en uiteindelijk
implementatie van bepaalde scope 3-doelstellingen.

x Aansluiting bij GRESB.
x Koppeling van beloning van bestuurders aan deze doelstellingen.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Naar aanleiding van onze dialoog heeft het management laten weten dat

binnen 12 tot 36 maanden doelstellingen voor vermindering van scope 1 en
2-emissies van broeikasgassen bekend worden gemaakt.

x De berekening van scope 3-emissies dekt nu 40% van de portefeuille; dit
percentage stijgt. Alle nieuwe transacties hebben een groene paragraaf en
voorgenomen acquisities vinden plaats op basis van groene financiering.

x Door de uitgifte van de eerste groene obligatie komen deze activiteiten in
een stroomversnelling; de resultaten worden binnenkort bekendgemaakt.

x Voor bestuurders worden doelstellingen ingevoerd; nadere bijzonderheden
worden echter niet verstrekt.

x Realty Income heeft zich aangesloten bij GRESB. Nadat het laag hangend
fruit was geplukt, steeg de score met 19 punten tot 56.

VERVOLGSTAPPEN
x In het tweede kwartaal van 2022 gaan we opnieuw in gesprek met Realty

Income over de geboekte vooruitgang na de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. We zullen hierbij nagaan in hoeverre doelstellingen (scope
1 en 2 en deels scope 3) zijn geïmplementeerd, ook voor de beloning van
bestuurders. Andere punten die we aan de orde zullen stellen, zijn de
besteding van de opbrengst van de eerste groene obligatielening en het
delen van ‘best practices’ van de uitbreiding van Europa naar de VS. Verder
zullen we ook de voortgang van de groene financiering van acquisities en
groene leaseovereenkomsten bespreken.
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