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ENGAGEMENT FACTSHEET

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Kaiser produceert aluminiumonderdelen voor de auto-industrie, luchtvaart en
algemene industriële toepassingen. De producten zijn bedoeld ter vervanging
van stalen onderdelen en dragen bij aan vermindering van het gewicht en
daarmee aan een zuiniger brandstofverbruik. In de portefeuille van het
Kempen Global Small-cap Fund is Kaiser echter een van de ondernemingen
met de hoogste CO2-intensiteit. Bovendien publiceerde Kaiser nog geen
duurzaamheidsverslag.

ACHTERGROND
Omdat Kaiser geen afzonderlijk duurzaamheidsverslag of geïntegreerd
jaarverslag publiceerde, hadden we geen inzicht in emissiegegevens en
reductiedoelen van de onderneming. Toen we de dialoog aangingen, stelden
we vast dat Kaiser van plan was om in 2018 voor het eerst een
duurzaamheidsverslag uit te brengen. We deelden onze input met de
onderneming.

ENGAGEMENTTHEMA’S
x Duurzaamheid, emissienormen en informatieverschaffing.

ENGAGEMENTDOELEN
x Vermelding in het duurzaamheidsverslag van minimaal de uitgangssituatie

voor emissiegegevens (totale CO2-raming)
x Meer specifiek:

– publicatie van belangrijkste milieucijfers (nulmeting);
– rapportage conform een geaccrediteerde instantie;
– verdeling van verantwoordelijkheden op bestuursniveau;
– vanuit de uitgangssituatie streven naar continue verbetering, onder meer

via initiatieven om de CO2-voetafdruk te verminderen, met nadruk op de
meest materiële gebieden.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x Kaiser zegde toe eind 2018 het eerste duurzaamheidsverslag te publiceren

en daarbij rekening te houden met de suggesties van Kempen. Ondertussen
actualiseerde Kaiser de website, inclusief een apart onderdeel voor ESG.

x Het eerste duurzaamheidsverslag verscheen in de eerste week van 2019.
Hoewel Kempen ruimte voor verdere verbetering ziet, is dit eerste verslag
duidelijk een goed vertrekpunt.

VERVOLGSTAPPEN
x Evaluatie van het duurzaamheidsverslag.
x Voortzetting van de dialoog met Kaiser, met als doel:

– definiëring en ontwikkeling van een doelstelling voor vermindering van
(de intensiteit van) de uitstoot van broeikasgas;

– voorbereiding van een actieplan om de CO2-voetafdruk te verminderen,
met nadruk op de meest materiële gebieden;

– verbetering van de informatie over de belangrijkste milieu-indicatoren.
x Overleg met MSCI ESG over de eerste initiatieven van Kaiser en over de

mogelijkheden voor verbetering van de rating.

VOORTGANG ENGAGEMENT MIJLPAAL

ONDERNEMING
Kaiser produceert 
aluminiumonderdelen voor de auto-
industrie, luchtvaart en algemene 
industriële toepassingen.

LAND
VS

SECTOR
Basismaterialen

MARKTKAPITALISATIE
Smallcap

VRAAGSTUK
De aluminiumproducten van Kaiser 
worden gebruikt in plaats van staal. 
Dit leidt tot een lager gewicht en 
zuiniger brandstofverbruik. 
Bovendien is de productie van 
aluminium minder CO2-intensief dan 
die van staal. In absolute zin 
behoort Kaiser tot de meest CO2-
intensieve bedrijven in de 
portefeuille van het Kempen Global 
Small-cap Fund. Een 
duurzaamheidsverslag had Kaiser 
nog niet gepubliceerd. 

MATERIALITEIT
Aluminium is voor meerdere 
sectoren een essentieel element. 
De productie is echter heel CO2-
intensief. Klimaatverandering  is 
hierdoor een ernstig probleem 
waarvan ondernemingen in de 
sector zich bewust dienen te zijn. Zij 
moeten zowel de risico’s als de 
kansen afwegen.

RISICO’S
Klimaatrisico door hoge CO2-
intensiteit

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

Kaiser Aluminum
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