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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Uitstoot voorkomen van circa 1 miljard ton CO2 als gevolg van de bouw van
twee nieuwe kolencentrales door CLP Holdings.

ACHTERGROND
CLP Holdings is in onze Listed Infrastructure benchmark het op een na grootste
elektriciteitsbedrijf in Hongkong. We hebben nu geen aandelen in CLP. Van de
productie wordt 51% opgewekt uit steenkool, maar CLP wil op termijn de
kolencentrales sluiten in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. CLP is echter
ook van plan om in Vietnam twee nieuwe kolencentrales te bouwen, die
volgens onze ramingen tijdens hun levensduur circa 1 miljard ton CO2 uitstoten.
Gegeven de doelen van het Klimaatakkoord zou CLP volgens ons moeten
afzien van deze projecten.

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu. Om de opwarming van de aarde tot gemiddeld 1,5 C te beperken is

een maximale inspanning vereist. De bouw van nieuwe kolencentrales
verergert de problematiek.

ENGAGEMENTDOELEN
x Om CLP te bewegen de twee projecten niet door te zetten, hebben we met

het management alternatieven besproken, bijvoorbeeld om meer in
hernieuwbare energie te investeren of, mocht dit niet mogelijk zijn, het voor
de kolenprojecten bestemde kapitaal aan aandeelhouders terug te geven.

x Om de kans op succes te vergroten, hebben we uitgelegd waarom naar
onze mening investeringen die aansluiten bij de verwachtingen ten aanzien
van de energietransitie, tot een positieve rerating kunnen leiden.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x We begonnen de dialoog in maart 2019. Tot dusverre zijn er twee

bijeenkomsten geweest en zijn er e-mails uitgewisseld. CLP heeft gezegd
onze zorgen te begrijpen.

x We hebben met CLP in 2019 de dialoog gevoerd. In het najaar van 2019
publiceerde CLP een geactualiseerde klimaatstrategie. Hierin werd ons
bezwaar ondervangen. CLP is niet langer van plan om nieuwe
kolencentrales te bouwen.

x Met dit besluit voorkomt CLP dat de twee centrales tijdens hun levensduur
naar schatting 1 miljard ton CO2 uitstoten.

x CLP heeft daarnaast een decarbonisatiestrategie gepubliceerd.

VERVOLGSTAPPEN
x CLP heeft onze zorgpunten aangepakt. We beschouwen het engagement als

succesvol afgerond (mijlpaal 4).

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
CLP is een in Hongkong genoteerde 
onderneming met 
elektriciteitsproductie en 
-distributie als kernactiviteit.

LAND
CLP is gevestigd in Hongkong, maar 
is actief in Hongkong, Australië en 
China.

SECTOR
Nutsvoorzieningen

MARKTKAPITALISATIE
HKD 23 miljard

VRAAGSTUK
Uitstoot van 1 miljard ton CO2

voorkomen en opwarming van de 
aarde door klimaatverandering 
beperken.

MATERIALITEIT
Potentiële schending van 
milieunormen, zoals UNGC principe 
7 "Bedrijven dienen voorzorg te 
betrachten bij hun benadering van 
milieu-uitdagingen” en principe 8 
”Initiatieven ondernemen 
om een grotere 
verantwoordelijkheid voor het milieu 
te bevorderen".

Financiële implicaties:
x Opwaarts koerspotentieel: 18% 

van HKD 23 mld = HKD 4,1 mld 
ofwel circa EUR 500 mln. Dit is 
gebaseerd op ons raamwerk voor 
waardering (bij positieve reactie 
verhogen we score management 
en ESG).

x Opportuniteitskosten van 
vermeden uitstoot op basis van 
gemiddelde CO2-prijs  in Europa 
in afgelopen jaar: EUR 23 per ton 
x 1 mld ton = circa EUR 23 mld als 
elektriciteit volledig wordt 
opgewekt uit hernieuwbare 
bronnen zonder 
compensatieverplichting.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: AA (MSCI ESG)

CLP Holdings
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