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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Beazley had een lage score van MSCI ESG voor privacy & databeveiliging en
ESG-informatieverschaffing. Dit hebben we besproken met de CFO om
verbeterpunten op het vlak van beleid en/of informatieverschaffing te bepalen.

ACHTERGROND
We verwachtten van Beazley als specialist in cyberbeveiliging een superieur
beleid inzake privacy & databeveiliging. Beazley investeerde hierin fors en
ontwikkelde een raamwerk van preventieve, opsporings- en reactieve
maatregelen ter bestrijding van cyberaanvallen. Dit raamwerk en de ESG-
benadering vermeldde Beazley niet in het jaarverslag 2017.

ENGAGEMENTTHEMA’S
x Privacy & databeveiliging
x Verantwoord beleggen

ENGAGEMENTDOELEN
x Beter inzicht in initiatieven van Beazley op het vlak van cyberbeveiliging.
x Betere informatieverschaffing over ESG.
x Aanbeveling om beleid en activiteiten, waar nodig, te verbeteren.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x In 2017 bespraken we met CFO Martin Bride het ESG-rapport van MSCI ESG

waarin stond dat de cyberbeveiliging van Beazley voor verbetering vatbaar
was. Beazley deed al veel aan de eigen cyberbeveiliging en was van plan
meer ESG-informatie te verschaffen. In het jaarverslag 2018 gaf Beazley aan
dat ESG-risico’s onderdeel van het beleggingsproces waren geworden: “In
2018 is binnen onze beleggingsactiviteiten de afweging van ESG-aspecten
aanzienlijk aangescherpt. In de loop van het jaar sloten we een
overeenkomst met een specialist in ESG-onderzoek en -ratings. De
gegevens van deze leverancier hebben we geïntegreerd in het
beoordelingsproces voor onze eigen obligatieportefeuille. Elke emittent
moet minimaal aan specifieke ESG-criteria voldoen om voor opname in onze
portefeuille in aanmerking te komen. In 2018 voerden we ook de eerste
formele ESG-audit uit van al onze externe beleggingsbeheerders.” Deze
verbetering komt nog niet in de ESG-rating van MSCI ESG tot uitdrukking,
maar in de toekomst sluiten we een positievere rating niet uit.

x In het jaarverslag 2018 vermeldde Beazley dat de onderneming voldeed
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

VERVOLGSTAPPEN
x Evaluatie hoe ESG-ratinginstituten reageren op de door Beazley genomen

maatregelen.
x Voortzetting van de dialoog over privacy & databeveiliging, vooral met

betrekking tot de rechten van individuele personen om hun gegevens in te
zien, de uitvoerig van controles door onafhankelijke derden en het intern
orgaan dat op dit punt verantwoordelijk is.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Beazley, gespecialiseerd 
verzekeraar.

LAND
Verenigd Koninkrijk

SECTOR
Verzekeringen

MARKTKAPITALISATIE
EUR 2,8 miljard

VRAAGSTUKKEN
x Bij een cyberaanval komen 

mogelijk de privacy & 
databeveiliging van klanten in het 
geding. 

x Integratie van ESG-criteria in het 
beleggingsproces vermindert de 
risico’s en biedt kansen om een 
hoger rendement te genereren.

MATERIALITEIT
Beide risico’s zijn materieel. Een 
cyberaanval leidt direct tot kosten.

RISICO’S
x Privacy & databeveiliging 
x Verantwoord beleggen

MSCI ESG/
SUSTAINALYTICS  RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: BB bij MSCI ESG en 
61/100 bij Sustainalytics

Beazley Plc
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