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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDEN VOOR ENGAGEMENT
Argo heeft in 2019 een grote transformatie doorgemaakt op het gebied van
governance, nadat activist Voce begin 2019 problemen aankaartte. Wij zijn ook
een engagement aangegaan met de onderneming over de samenstelling van
het bestuur en het beloningsbeleid. Eind 2019 kondigde de onderneming de
vervanging van vijf bestuursleden en benoeming van een nieuwe CEO aan,
evenals een herziening van het beloningsbeleid. MSCI ESG research heeft
bovendien de rating verhoogd (naar BB) en wij zetten ons engagement voort
om de ESG-ambities verder te stimuleren.

ACHTERGROND
Wij streefden naar een bewuste beoordeling van belangrijke ESG-risico's en -
kansen door Argo en naar verbeterde informatieverstrekking, beperking van
klimaat- en gegevensbeschermingsrisico’s en verbetering van de
betrokkenheid van medewerkers. Wij hebben de onderneming onder meer
gevraagd om de Principles for Responsible Investment (PRI) te ondertekenen
en ESG-kwesties in aanmerking te nemen op zowel operationeel niveau als
binnen de hele waardeketen.

ENGAGEMENTTHEMA
x Beheersing van en rapportage over klimaatveranderingsrisico's
x Betrokkenheid van medewerkers

ENGAGEMENTDOELEN
x De engagement richtte zich aanvankelijk op verbetering van de governance

en dit is nu afgerond. Waar we nu om vragen is een gericht ESG-beleid,
waarbij wordt gekeken naar zowel risico’s als kansen, met de nadruk op
klimaatverandering.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Het beloningspakket voor bestuurders is sterk afgeslankt, meer gericht op

de lange termijn en minder discretionair.
x Argo heeft de PRI ondertekend.
x De onderneming heeft voor het eerst een ESG-verslag gepubliceerd en gaat

volgend jaar (operationele) ESG-doelen stellen.
x De duurzaamheidsfunctie rapporteert aan de Chief Risk Officer, die nu Chief

Risk and Sustainability Officer heet, wat aangeeft dat ESG een belangrijke
plaats inneemt binnen de onderneming.

x De onderneming werkt samen met ClimateWise, een organisatie die de
verzekeringssector ondersteunt bij het verbeteren van communicatie en
informatieverstrekking over en aanpak van de risico’s en kansen die
voortkomen uit onvoldoende bescherming tegen klimaatrisico's.

x Wat betreft het thema maatschappij, beschikt de onderneming over een
diversiteitscommissie en worden er onder medewerkers enquêtes gehouden
die ook openbaar gemaakt kunnen worden.

x Argo heeft uitgebreide informatie verstrekt over gegevensbescherming,
waaronder training over phishing, en heeft gemeld dat er zich geen grote
incidenten hebben voorgedaan.

VERVOLGSTAPPEN
x Hoewel de engagement formeel is afgesloten, moedigen wij Argo aan om

ESG-doelen te stellen die verder gaan dan de operationele grenzen en om
verslag uit te brengen in lijn met de internationale ESG-
verslaggevingsstandaard.

x Onderzoeken hoe de onderneming de ESG-due diligence bij acceptatie kan
verbeteren.

x De inspanningen om medewerkers meer betrokken te maken en binnen het
bedrijf te houden blijven volgen.
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MATERIALITEIT
De governance van Argo-groep is 
aanzienlijk aangepast en wij willen 
graag dat het nieuwe management 
van de onderneming zich gaat 
richten op belangrijke ESG-kwesties, 
onder meer om de ESG-
rating/beoordeling te verbeteren. 
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