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BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
De nieuwe duurzaamheidsstrategie die Coats Group intro
duceerde in 2019, bevat o.a. milieu en sociale doelen. We 
verwelkomden de ambitieuze reductiedoelstellingen voor de 
milieuvoetafdruk van de onderneming. We gingen de dialoog 
aan om beter inzicht te krijgen in de betrokkenheid van mede
werkers, zowel binnen de eigen groep als in de toeleverings
ketens. We toetsten de betaling van een leefbaar loon volgens 
de methodologie van Platform Living Wage Financials (PLWF). 
Dit platform richt zich specif iek op leefbaar loon in de kleding 
en schoenenindustrie. Uit de eerste meting bleek dat Coats 
Group op dit vlak nog geen beleid had. We hebben daarom 
erop aangedrongen om leefbaar loon in de duurzaamheids
strategie op te nemen.

ACHTERGROND
De kledingbranche wordt met milieu en sociale vraagstukken 
geassocieerd. Om de negatieve impact te bestrijden, hebben 
enkele grotere modemerken duurzaamheidsbeleid ontwikkeld 
en geïmplementeerd. Coats Group heeft ambitieuze duurzaam
heidsdoelen vastgesteld en boekt goede vooruitgang met de 
verlaging van zijn milieuvoetafdruk. Door vermindering van af
val, CO2uitstoot, waterverbruik en nietduurzame energie kan 
Coats Group marktaandeel winnen op de concurrentie. Op de 
eerste ESGBeleggersdag in juni 2019 maakte Coats Group de 
ambitie bekend om garen voor 85% uit gerecycled materiaal 
te vervaardigen. 

ENGAGEMENTTHEMA
 × Maatschappelijke doelen en leefbaar loon.

E S G

ENGAGEMENTDOELEN
 × Publicatie van beleid inzake leefbaar loon in de eigen on

derneming en de toeleveringsketens.
 × Verbetering PLWFscore van categorie ‘onontwikkeld beleid’ 

naar ‘beleid in ontwikkeling’.

ENGAGEMENTRESULTATEN
 × Aan de hand van ontvangen aanvullende rapportages kon 

Kempen de opstelling van Coats Group tegenover leefbaar 
loon beoordelen.

 × Coats Group ondertekende in november 2019 de UN Global 
Compact.

 × De onderneming zegde ook toe belangrijke aspecten van 
de visie op leefbaar loon verder uit te werken en deze in 
het eerste halfjaar van 2020 in de maatschappelijke para
graaf van zijn duurzaamheidsstrategie op te nemen. 

VERVOLGSTAPPEN
 × Voortzetting van de dialoog met Coats Group over de ver

strekking van informatie over leefbaar loon en aanscher
ping van de maatschappelijke paragraaf van de duurz aam 
heidsstrategie in 2020. 

ONDERNEMING
Coats Group plc vervaardigt en 
distribueert industriële garens voor 
de kleding en schoenenbranche 
en levert ook performance
materialen zoals technische 
garens voor diverse sectoren (o.a. 
auto’s, huishoudelijke producten, 
medische producten, veiligheid, 
telecommunicatie, olie & gas en 
geleidende en composiete 
materialen. 

LAND
Verenigd Koninkrijk

SECTOR
Consumentengoederen

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
Gebrek aan informatie over 
betaling van leefbaar loon aan 
fabrieksarbeiders.

MATERIALITEIT
Verbetering van de milieu en 
maatschappelijke voetafdruk van 
Coats Group kan als groeiaanjager 
van de omzet fungeren.

RISICO
Gebrekkige informatieverschaffing 
houdt een reputatierisico in en kan 
voor (potentiële) klanten en 
overige belanghebbenden reden 
zijn om nader onderzoek in te 
stellen.

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESGrating: A

ENGAGEMENT FACTSHEET

Coats Group
SDG




