
in the Save As Type 

files in the File Name box.

ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Onze aanbeveling aan SAF Holland luidde dat de leden van het bestuur en de
commissies in meerderheid ‘onafhankelijk’ moeten zijn, m.a.w. niet als
uitvoerend bestuurder bij de onderneming werkzaam zijn of eerder zijn
geweest. Deze onafhankelijkheid is in een eenlaags bestuursmodel van
cruciaal belang om een effectief toezichtkader te borgen en de
langetermijnbelangen van bestuurders en stakeholders te stroomlijnen. Omdat
op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) in 2019 de termijn van
drie bestuurders afliep, drongen we erop aan om de gelegenheid te benutten
en voor een in meerderheid onafhankelijk bestuur te kiezen. Daarnaast
stimuleerden we SAF Holland om de verschaffing van informatie met
betrekking tot ESG-gerelateerde kwesties te verbeteren.

ACHTERGROND
Als betrokken aandeelhouder voor de lange termijn zien we het als onze
fiduciaire plicht om met alle ondernemingen in onze portefeuille de dialoog
aan te gaan over zaken die de aandeelhouderswaarde bepalen, uiteenlopend
van strategie tot financiële resultaten en ondernemingsbestuur. Kempen heeft
sinds 2017 een aandelenbelang in SAF Holland en is nu een van de grootste
aandeelhouders.

ENGAGEMENTTHEMA
x Governance: onafhankelijkheid van bestuur en verschaffing van informatie.

ENGAGEMENTDOELEN
x Vorming van een in meerderheid onafhankelijk bestuur.
x Verschaffing van meer informatie over ESG-risico’s.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Sinds de AVA van 2019 is de meerderheid van de bestuursleden

onafhankelijk.
x SAF Holland heeft de United Nations Global Compact (UNGC) ondertekend

om de verschaffing van ESG-gerelateerde informatie te verbeteren en zich
formeel aan de de tien principes van de UNGC te committeren.

x MSCI heeft de ESG-rating van SAF-Holland verhoogd van ’B” naar ‘BB’, nu
het bestuur in meerderheid onafhankelijk is.

x Onze succesvolle dialoog was voor SAF Holland aanleiding om onze
portefeuillemanagers over ESG- en strategische kwesties te raadplegen.

VERVOLGSTAP
x We blijven in gesprek met SAF Holland over ESG-gerelateerde onderwerpen

en de ondernemingsstrategie.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
SAF Holland produceert en levert 
systemen en componenten voor 
vrachtwagens en aanhangers. De 
bedrijfsactiviteiten zijn 
gestructureerd in de segmenten 
EMEA (Europa, Midden-Oosten & 
Afrika), Americas, APAC (Azië-Pacific) 
en China. In deze vier regio’s 
verkoopt SAF Holland originele 
apparatuur en reserveonderdelen 
en worden ook onderhoudsdiensten 
verleend.

LAND
Luxemburg

SECTOR
Auto-industrie

MARKTKAPITALISATIE
EUR 300 miljoen

VRAAGSTUK
Onafhankelijkheid van bestuur en 
mate van ESG-gerelateerde 
informatieverschaffing.

MATERIALITEIT
Onafhankelijke bestuursleden 
kunnen de kwaliteit van de 
besluitvorming verhogen.

RISICO
Governance

MSCI ESG RESEARCH
UN Global Compact: Pass
ESG-rating: BB

SAF Holland
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