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BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Abercrombie & Fitch (A&F) is een Amerikaanse kledingketen 
met drie merken en circa negenhonderd winkels. In het ver
leden bleef A&F achter bij sectorgenoten qua transparantie 
van ketenbeleid. De laatste twee jaar heeft het bedrijf grote 
stappen gezet qua transparantie. Ook publiceerden ze hun 
duurzaamheidsstrategie en communiceerden heldere doelen 
voor 2025. Recent is de ESGscore van het bedrijf geüpgraded 
door MSCI ESG van een CCCscore naar een B.

ACHTERGROND
Sinds de toevoeging aan onze Global Smallcapportefeuille 
hebben we met A&F een actieve dialoog gevoerd over stra
tegie, sociaal beleid en corporate governance. Begin 2018 
besloten we formeel een engagement over sociale kwesties 
te starten. Uit onze analyse bleek dat A&F sinds 2011 onvol
doende informatie openbaar had gemaakt over de aanpak van 
duurzaamheid en ketenbeheer. 

ENGAGEMENTTHEMA’S
 × Mensen en arbeidsrechten en informatieverschaffing, als

ook invoering van leefbaar loon.
 × Inkoop van katoen.

E S G

ENGAGEMENTDOELEN
 × Publicatie/verif icatie van duurzaamheidsprestatie versus 

doelen.
 × Verdere verbetering van PLWFscore voor ‘leefbaar loon’ van 

categorie ‘beleid in ontwikkeling’ naar ‘beleid in uitvoering’. 
Meer specifiek zou A&F een aparte beleidsverklaring over 
leefbaar loon moeten opstellen en de implementatie van een 
gedragscode voor leefbaar loon duidelijk moeten aantonen.

 × Formulering van doelen voor duurzame inkoop. We willen 
beter inzicht in deze doelen en het streven moet zijn om 
deze doelen uiterlijk in 2025 te realiseren. 

ENGAGEMENTRESULTATEN
 × A&F heeft een nieuwe duurzaamheidssite opgezet en is nu 

veel transparanter en opener over de aanpak van duur
zaamheid. De onderneming publiceert ook een volledige 
lijst van toeleveranciers en de belangrijkste uitkomsten 
van leveranciersaudits.

 × A&F heeft recentelijk zijn duurzaamheidsstrategie gepre
senteerd, duidelijke doelen gesteld, de UN Global Compact 
ondertekend en leefbaar loon in de gedragscode opgeno
men. Het management heeft toegezegd de duurzaamheids
strategie te versterken.

 × In onze laatste beoordeling van leefbaar loon volgens de 
PLWFmethode steeg A&F van ‘onontwikkeld beleid’ naar 
‘beleid in ontwikkeling’. 

 × Dataleverancier MSCI ESG verhoogde de ESCrating van 
A&F van CCC naar B.

 × A&F boekt goede vooruitgang en gaat zich in de volgende 
fase richten op de realisatie van deze doelen.

 × Naar aanleiding van onze contacten besteedt A&F in mate
riaal voor beleggers nu ook aandacht aan de kracht van 
de balans en kasstromen. 

VERVOLGSTAPPEN
 × A&F moet de transparantie van zijn duurzaamheidsbeleid 

verder vergroten en concreet aantonen hoe het beleid bin
nen de toeleveringsketen wordt geïmplementeerd. 

ONDERNEMING
Abercrombie & Fitch voert drie 
merken: Abercrombie & Fitch, Aber
crombie kids en Hollister Co.

LAND
VS

SECTOR
Consumentengoederen

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
Het bedrijfsmodel van A&F is niet 
volledig verticaal geïntegreerd. 
A&F heeft geen eigen fabrieken 
waar zijn ontwerpen worden 
geproduceerd. De productie wordt 
uitbesteed naar landen buiten de 
VS, onder meer China, Vietnam, 
India en Bangladesh. De sector 
wordt verdacht van slechte 
arbeidsomstandigheden.

MATERIALITEIT
De sector is direct betrokken bij 
controverses over slechte 
arbeidsomstandigheden bij 
leveranciers (Tier 1 en Tier 2). 
Bevindingen van audits bevestigen 
een aantal van deze kwesties. 

RISICO
Ketenbeheer en betaling van 
leefbaar loon spelen in de sector 
een belangrijke rol.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESGrating: B
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